
 

 

ACTA DEL PLE 

 
Identificació de la sessió  
Núm.  2022/2 
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 23 de març de 2022 
Hora d’inici:  19:06 h 
Hora de fi: 19:50 h 
Lloc: Teatre Auditori de Llinars del Vallès 
 
Hi assisteixen:  
 
Senyor Emiliano Cordero Soria, president 
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 Marialluïsa Ferré Garcia 
Senyor Joan Josep Galiano Peralta 
Senyor Raül Garcia Ramírez 
Senyor Enric Gisbert Tomàs 
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 
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 Luis Toral Ortega 
Senyor Marc Uriach Cortinas 
Senyor Alejandro Valiente Almazan 
Senyor Eduard Vallhonesta Alarcón 
 
També hi assisteixen: 
 
Senyor Carles Fernández Pérez, Gerent 
Senyora Núria Caellas i Puig, secretària accidental 
 
Han Excusat la seva absència: 
 
Senyora Susana Barroso Valverde 
Senyora Magali Miracle Rigalos 
 



 

 

El president 
 
Abans de començar, dir-vos que teniu un calendari de sessions del Consell Comarcal, es va 
caducar l’anterior calendari, estem passat l’equador de la legislatura i teniu el nou calendari 
aquí. I també, com vam fer a la Junta de portaveus extraordinària, solidaritzar-nos amb el 
poble ucraïnès com seria de justícia, per la guerra que estan vivint, ho dèiem al Consell 
d’alcaldies, solidaritzar-nos des del Vallès amb totes les famílies que ho estan passant 
malament i posar-nos a disposició per aquells refugiats que vinguin al nostre territori. 
 
S’inicia la sessió a les dinou hores i sis minuts, amb l’ordre del dia següent: 
 
El president 
 
Abans d’anar amb l’ordre del dia hem de votar la incorporació de les propostes d’urgència 
següent. 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei de casal 
d’estiu adreçat a infants i joves escolaritzats al centre d’educació especial Montserrat 
Montero amb discapacitat intel•lectual 
 
El ple acorda incorporar la proposta d’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, Àlex Valiente Almazan i Eduard 
Vallhonesta Alarcón; per part del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts), els senyors i 
les senyores Gemma Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, Raül Garcia Ramírez, Joan Daví 
Mayol, 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; per part del 
Grup Comarcal Ciutadans, el senyor Manuel Losada Seivane, i per part del Grup Comarcal 
CUP Vallès Oriental – Alternativa Municipalista, el senyor Luís Toral Ortega. I les 9 
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 i Marina Planellas i Alegre. 
 
 
2. Aprovar les bases per la constitució d’una borsa de treball de personal tècnic 
superior de transició energètica per tal de cobrir les necessitats de personal temporal 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
 
El ple acorda incorporar la proposta d’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, Àlex Valiente Almazan i Eduard 
Vallhonesta Alarcón; per part del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts), els senyors i 
les senyores Gemma Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, Raül Garcia Ramírez, Joan Daví 
Mayol, 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; per part del 
Grup Comarcal Ciutadans, el senyor Manuel Losada Seivane, i per part del Grup Comarcal 
CUP Vallès Oriental – Alternativa Municipalista, el senyor Luís Toral Ortega. I les 9 
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 i Marina Planellas i Alegre. 
 
 
3. Aprovar les Bases reguladores dels ajuts de menjador i llur convocatòria per al curs 
escolar 2022/2023 
 
El ple acorda incorporar la proposta d’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, Àlex Valiente Almazan i Eduard 
Vallhonesta Alarcón; per part del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts), els senyors i 
les senyores Gemma Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, Raül Garcia Ramírez, Joan Daví 
Mayol, 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; per part del 
Grup Comarcal Ciutadans, el senyor Manuel Losada Seivane, i per part del Grup Comarcal 
CUP Vallès Oriental – Alternativa Municipalista, el senyor Luís Toral Ortega. I les 9 
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 i Marina Planellas i Alegre. 
 
 
 
I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1. Aprovar l'acta de la sessió de 26 de gener de 2022. 
 
PRESIDÈNCIA 
 
2. Aprovar les Bases reguladores del Premi Talent JoveVO corresponent a l’any 2021 i llur 
convocatòria. 
 
3. Adherir-nos al Fòrum de les ciutats amb Consell de la Formació Professional de 
Catalunya, i aprovar el contingut i la signatura de l'addenda corresponent. 
 
4. Comparèixer i designar lletrats en un procediment judicial. 
 
5. Aprovar la liquidació del cost del servei d'assistència jurídica a l'Ajuntament de 
Montmeló. 
 
ÀREA D'EDUCACIÓ 
 
6. Aprovar l’expedient de l’Acord marc del servei de transport escolar. 
 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
7. Aprovar l’expedient 1 de modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos i 
despeses de l’exercici 2022, en la seva modalitat de generació de crèdits. 
 
8. Aprovar les bases que regulen la convocatòria de processos de selecció de personal 
temporal al Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 



 

 

9. Aprovar l’oferta pública d’ocupació de 2022. 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT 
 
10. Aprovar la liquidació de pròrroga per a l’any 2020 dels serveis i programes inclosos a 
l’exercici 2019 en el Conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació dels serveis 
socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per al període 
2016-2019, amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis socials 
Resta del Vallès Oriental (fitxes 45.1, 45.2, 45.3, 45.4, 45.5 i 45.6). 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS 
 
11. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb els ajuntaments 
de Bigues i Riells del Fai, Caldes de Montbui,  Cànoves i Samalús, Cardedeu, Figaró-
Montmany, la Garriga, la Llagosta, Lliçà de Vall, Llinars del Vallès, Martorelles, Montmeló, 
la Roca del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de 
Vilamajor,  Santa Maria de Martorelles, Santa Maria de Palautordera,  Tagamanent, 
Vallgorguina, Vallromanes, Vilanova del Vallès i el Consorci per a la Gestió dels Residus 
del Vallès Oriental, per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del 
programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per 
la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa 
Treball i Formació i a la Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre 
la convocatòria anticipada per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa 
Treball i Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP 
 
ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 
12. 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 
 
13. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb diversos 
ajuntaments per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en el marc de la 
realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018, 
de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions destinades a la posada en marxa d’aquest Programa, i a la Resolució 
EMT/3721/2021, de 16 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2021, 
per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa referent 
d'ocupació juvenil. 
 
ÀREA DE TURISME 
 
14. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de 
Parets del Vallès per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de turisme. 
 
15. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de 
turisme. 
 
16. 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. 



 

 

 
II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL 
 
1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2022PRES000024, de 21 de gener, al 
2022PRES000138, de 16 de març. 
 
2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2022GER000103, de 21 de gener, al 
2022GER000495, de 16 de març. 
 
3. Donar compte del Pla pressupostari 2023-2025. 
 
4. Donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis que preveu la 
Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (4t 
trimestre 2021). 
 
 
17. Precs i preguntes. 
 
 
 
I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1. Aprovar l'acta de la sessió de 26 de gener de 2022. 
 
L’acta de la sessió de 26 de gener de 2022 s’aprova per unanimitat dels 30 membres 
presents. 
 
La senyora Imma Ortega i Martí s’incorpora a la sessió. 
 
 
PRESIDÈNCIA 
 
2. Aprovar les Bases reguladores del Premi Talent JoveVO corresponent a l’any 2021 i 
llur convocatòria. 
 
Llegit el dictamen de Presidència, de 16 de març de 2022, que és el que segueix: 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 2 de febrer de 2022, la senyora Esther Garcia Garcia, responsable de Comunicació 

Externa i Transparència, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1.- Premsa d’Osona SA va crear l’any 2006 els premis “Vallesà de l'Any”. El premi va néixer amb la 
intenció de retre cada any un homenatge a vallesans i vallesanes que hagin despuntat en diferents 
àmbits: social, esportiu, econòmic, cultural, etc. Un jurat és l'encarregat de presentar les candidatures 
i els/les finalistes i guanyador/a surten per elecció popular. Per conèixer els finalistes i guanyador/a 
s'organitza una gala que és itinerant i que aquest any, a causa de la crisi sanitària, s’ha ajornat uns 
mesos. 
 
2.- L’any 2020, El 9 Nou va proposar que, per complementar aquest premi i fer-lo encara més 
rellevant, sumar sinèrgies amb el Consell Comarcal i PIMEC, i crear així dos premis nous pensats per 
a sectors que fins aleshores havien estat poc representats.  



 

 

 
3.- D’aquesta forma, l’any 2020 es va celebrar la primera edició dels premis “Lideratge Territorial”, 
premiat per PIMEC, i “Talent JoveVO” pel Consell Comarcal . 
 
4.- El premi Talent JoveVO està adreçat a joves de menys de 25 anys, sense cap tipus de restricció 
en quant a l’àmbit (esportiu, musical,  emprenedoria, ensenyament, voluntariat, activisme ...). 
 
5.- El premi pretén posar en valor la joventut vallesana compromesa que desenvolupa una destacada 
activitat arreu de la comarca o el món, per visualitzar-los i arribar a una franja d'edat que sovint és la 
gran oblidada, també pensant en noves formes d’incentivar i motivar els nostres joves amb un 
reconeixement merescut, tot i la seva joventut. 
 
6.- El premi consisteix en una figura elaborada per l’artista vallesana Roser Nadal i el reconeixement 
en l’acte públic que de manera anual organitza Premsa d’Osona SA en el marc del premi Vallesà de 
l’Any. 
 
7.- L’elecció i el recull de candidatures es fa de la mà dels ajuntaments de la comarca que proposen 
un candidat/a o màxim 2 del municipi. 
 
8.- Els ajuntaments poden presentar llurs sol·licituds al Consell Comarcal del Vallès Oriental no més 
enllà de l’11 d’abril de 2022. 
 
9.- El jurat el componen un/a vocal designat/da per cada grup comarcal, un/a vocal designat/da pels 
ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental amb alcaldies que formin part d’una agrupació 
d’electors (independents), i estarà presidit pel president del Consell Comarcal. 
 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria per a la concessió del premi Talent JoveVO, amb el 
contingut següent: 
 
Bases reguladores del Premi Talent JoveVO corresponent a l’any 2021  
 
Article 1. Objecte 
 

1. El premi Talent JoveVO corresponent a l’any 2021 pretén posar en valor els joves vallesans 
menors de 25 anys que destaquin en qualsevol tipus de sector o d’activitat a la comarca o al 
món, per tal de fer visible una franja d'edat que sovint passa desapercebuda i alhora incentivar 
i motivar els nostres joves amb un reconeixement merescut tot i la seva joventut. 

 
2. El premi Talent JoveVO consisteix en el reconeixement d’un jove o d’una jove menor de 25 

anys nascut o resident a la comarca del Vallès Oriental en l’acte públic corresponent a la gala 
del premi “Vallesà de l’any” que organitza el diari El9Nou mitjançant l’entrega del premi Talent 
JoveVO sense contingut econòmic. 

 
Article 2. Candidats 
 

1. Poden ser candidats o candidates al premi Talent JoveVO any 2021 les persones físiques 
menors de 25 anys, a 31 de desembre de 2021, nascudes o residents a la comarca del Vallès 
Oriental. 

 
2. Els candidats o les candidates del premi Talent JoveVO any 2021 són proposats pels 

ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental. 
 

3. Cada ajuntament de la comarca del Vallès Oriental pot proposar al Consell Comarcal del 
Vallès Oriental un màxim de dos candidats/tes nascuts/des o residents en llur municipi. 

 
4. En la presentació de la proposta, els ajuntaments adjunten el document explicatiu dels mèrits 



 

 

dels/les candidats/tes proposats. 
 
Article 3. Presentació de sol·licituds 
 

1. Els ajuntaments poden presentar llurs sol·licituds al Consell Comarcal del Vallès Oriental no 
més enllà de l’11 d’abril del 2022. 

 
2. Per poder valorar les sol·licituds, s’hi haurà d’adjuntar el document explicatiu dels mèrits de 

les candidatures proposades, excloent-se del procediment de valoració i atorgament del premi 
aquelles candidatures que no el continguin. 

 
 
Article 4. Publicació de les Bases i la convocatòria 
 

Les Bases i la convocatòria es publiquen en l’e-tauler del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
Article 5. Valoració i atorgament 
 

1. La valoració no arbitrària de les candidatures les du a terme un jurat del qual en formen  
part les persones següents: 

 
a) Presidència: el president del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
b) Vocals designats pels grups comarcals: cadascun dels grups comarcals constituïts al 

Consell Comarcal del Vallès Oriental designa un/a vocal que pot tenir la condició de 
conseller/a comarcal o no. En el cas que un grup comarcal no hagi designat llur membre 
abans de l’11 d’abril de 2022, el membre vocal del Jurat pel grup polític que correspongui 
és automàticament el portaveu o la portaveu d’aquell grup. 

 
c) Un/a vocal designat pels ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental amb alcaldies que 

formin part d’una agrupació d’electors (independents). En el cas que aquests ajuntaments 
no hagin designat el seu vocal conjunt al Consell Comarcal del Vallès Oriental abans de 
l’11 d’abril de 2022, el membre vocal del Jurat per aquests és automàticament l’alcalde o 
l’alcaldessa independent del municipi amb major nombre d’habitants. 

 
d) Secretari/a: Un/a treballador/a del Consell Comarcal del Vallès Oriental que fa les funcions 

de secretari/a. 
 

2. Un cop valorades les candidatures, el jurat proposa a la Presidència del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental les tres candidatures finalistes, així com l’atorgament del premi a un candidat o 
una candidata. 

 
3. El primer premi es donarà a conèixer en el transcurs de la Gala del Premi Vallesà de l’Any. 

 
4. La Presidència del Consell Comarcal atorga el premis Talent JoveVO. 

 
Article 6. El premi 
 

El premi consisteix en el reconeixement del jove o la jove en l’acte corresponent a la gala del 
premi “Vallesà de l’any” que organitza el diari El9Nou mitjançant l’entrega del premi Talent 
JoveVO, sense contingut econòmic. 

 
Article 7. Resolució de dubtes i llacunes 
 

El president del Consell Comarcal resol els dubtes i les llacunes d’aquestes Bases. 
 

Segon.- Notificar aquest acord a Premsa d’Osona SA i als ajuntaments del Vallès Oriental. 

 
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 
 
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 les Bases reguladores del Premi Talent JoveVO corresponent a l’any 2021 i la 

seva convocatòria, d’acord amb el redactat següent:   
 

Article 1. Objecte 
 
1. El premi Talent JoveVO corresponent a l’any 2021 pretén posar en valor els joves vallesans 

menors de 25 anys que destaquin en qualsevol tipus de sector o d’activitat a la comarca o al 
món, per tal de fer visible una franja d'edat que sovint passa desapercebuda i alhora 
incentivar i motivar els nostres joves amb un reconeixement merescut tot i la seva joventut. 

 
2. El premi Talent JoveVO consisteix en el reconeixement d’un jove o d’una jove menor de 25 

anys nascut o resident a la comarca del Vallès Oriental en l’acte públic corresponent a la 
gala del premi “Vallesà de l’any” que organitza el diari El9nou mitjançant l’entrega del premi 
Talent JoveVO sense contingut econòmic. 

 
Article 2. Candidats 

 
1. Poden ser candidats o candidates al premi Talent JoveVO any 2021 les persones físiques 

menors de 25 anys, a 31 de desembre de 2021, nascudes o residents a la comarca del 
Vallès Oriental. 

 
2. Els candidats o les candidates del premi Talent JoveVO any 2021 són proposats pels 

ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental. 
 

3. Cada ajuntament de la comarca del Vallès Oriental pot proposar al Consell Comarcal del 
Vallès Oriental un màxim de dos candidats o dues candidates nascuts o residents en llur 
municipi. 

 
4. En la presentació de la proposta, els ajuntaments adjunten el document explicatiu dels 

mèrits dels candidats proposats. 
 

Article 3. Presentació de sol·licituds 
 

1. Els ajuntaments poden presentar llurs sol·licituds al Consell Comarcal del Vallès Oriental no 
més enllà de l’11 d’abril de 2022. 

 
2. Per a poder valorar les sol·licituds s’hi haurà d’adjuntar el document explicatiu dels mèrits de 

les candidatures proposades, excloent-se del procediment de valoració i atorgament del 
premi aquelles candidatures que no el continguin. 

 
Article 4. Publicació de les Bases i la convocatòria 

 
Les Bases i la convocatòria es publiquen en l’e-tauler del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 



 

 

Article 5. Valoració i atorgament 
 

1. La valoració no arbitrària de les candidatures les du a terme un jurat del qual en formen  part 
les persones següents: 

 
a) Presidència: el president del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
b) Vocals designats pels grups comarcals: cadascun dels grups comarcals constituïts al 

Consell Comarcal del Vallès Oriental designa un/a vocal que pot tenir la condició de 
conseller/a comarcal o no. En el cas que un grup comarcal no hagi designat llur membre 
abans de l’11 d’abril de 2022, el membre vocal del Jurat pel grup polític que 
correspongui és automàticament el portaveu o la portaveu d’aquell grup. 

 
c) Un/a vocal designat pels ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental amb alcaldies 

que formin part d’una agrupació d’electors (independents). En el cas que aquests 
ajuntaments no hagin designat el seu vocal conjunt al Consell Comarcal del Vallès 
Oriental abans de l’11 d’abril de 2022, el membre vocal del Jurat per aquests és 
automàticament l’alcalde o l’alcaldessa independent del municipi amb major nombre 
d’habitants. 

 
d) Secretari/a: Un/a treballador/a del Consell Comarcal del Vallès Oriental que fa les 

funcions de secretari/a. 
 

2. Un cop valorades les candidatures, el jurat proposa a la Presidència del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental les tres candidatures finalistes, així com l’atorgament del premi a un 
candidat o una candidata. 

 
3. El primer premi es donarà a conèixer en el transcurs de la Gala del Premi Vallesà de l’Any. 

 
4. La Presidència del Consell Comarcal atorga el premis Talent JoveVO. 

 
Article 6. El premi 

 
El premi consisteix en el reconeixement del jove o la jove en l’acte corresponent a la gala del 
premi “Vallesà de l’any” que organitza el diari El9Nou mitjançant l’entrega del premi Talent 
JoveVO, sense contingut econòmic. 

 
Article 7. Resolució de dubtes i llacunes 

 
El president del Consell Comarcal resol els dubtes i les llacunes d’aquestes Bases.” 

 
2. Notificar aquest acord a Premsa d’Osona SA i als ajuntaments de la comarca.”  
 
 
El president 
 
Algun comentari al respecte? Passem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 31 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
3. Adherir-nos al Fòrum de les ciutats amb Consell de la Formació Professional de 
Catalunya, i aprovar el contingut i la signatura de l'addenda corresponent. 
 
Llegit el dictamen de Presidència, de 16 de març de 2022, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 



 

 

 
1. El 4 de febrer de 2022, el senyor Carles Fernández Pérez, gerent, ha emès l’informe 

següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. L’objecte d’aquest conveni de cooperació i col·laboració és potenciar la relació i cohesió entre 

els municipis integrats en el “Fòrum de Ciutats amb Consells de la Formació Professional de 
Catalunya”,  establint el compromís de treballar coordinadament i facilitant la transferència de 
coneixements i experiències entre els mateixos. I presentar-nos com Fòrum davant de les 
instancies que pertoquin, per tal de defensar els nostres interessos individuals i col·lectius, tot i 
mantenint l’autonomia de cada Consell en les relacions institucionals i tècniques amb d’altres 
administracions. 

 
2. Les administracions que subscriuen el conveni, i que formen part del “Fòrum de Ciutats amb 

Consells de la Formació Professional de Catalunya” son els municipis de Barcelona,  El Prat de 
Llobregat, Girona, Granollers, L’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Mataró, Rubí, Sabadell, 
Tarragona i Terrassa. 

 
3. Aquest Fòrum resta obert a noves incorporacions d’entitats locals i/o comarcals que, també 

disposin d’estructures pròpies, de plataformes estables de treball, sota el nom de Consells de la 
Formació Professional o altres, i que comparteixen l’objectiu de millora i innovació de la 
Formació Professional.  

 
4. La incorporació d’altres administracions requerirà la conformitat de totes les ciutats integrades i 

la formalització de l’acord d’adhesió al present conveni mitjançant addenda singular.  
 

5. Tots els membres del Fòrum de Ciutats amb Consell de la Formació Professional de Catalunya 
aproven la incorporació del Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental. 

 
6. És voluntat dels membres del Fòrum de les Ciutats amb Consell de Formació Professional, 

treballar en les següents actuacions: 
 

 Creació d’un marc de relació i col·laboració,  preferent i estable, amb les entitats relacionades 
en l’àmbit municipalista i de la Formació Professional, principalment: Associacions 
Municipalistes, Consells Comarcals, Diputacions provincials, Direcció General de la Formació 
Professional, Servei d’Ocupació de Catalunya, Consell Català de la Formació Professional i 
altres entitats vinculades amb la Formació Professional. 

 Planificació d’actuacions dirigides a la recerca de la implicació de les entitats municipalistes, en 
igualtat de condicions amb la resta dels agents que incideixen directament en la Formació 
Professional, per tal que es puguin coresponsabilitzar de les decisions que es prenguin de forma 
global. 

 Coordinació conjunta per mantenir una presencia pública com una sola veu, en els espais que 
s’acordin, emetent opinions i  en defensa del reconeixement de la tasca desenvolupada en els 
municipis al voltant de la formació professional. 

 Presentació com a interlocutors necessaris davant d’altres Administracions o entitats 
relacionades amb el nostre àmbit en els temes relacionats amb la formació professional en els 
nostres municipis i com a Fòrum. 

 Planificació i execució d’actuacions especifiques de forma coordinada entre tots els signants 
d’aquest conveni, en l’àmbit de la Formació Professional. 

 Organitzacions de trobades i jornades amb altres agents de fora del nostre territori per 
contrastar experiències.  

 
7. El text de l’addenda al conveni de cooperació i col·laboració del Consell de la Formació 

Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental, mitjançant el Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
al Fòrum de les ciutats amb Consell de la Formació Professional de Catalunya 

 
“ADDENDA AL CONVENI DE  COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ FORUM DE LES CIUTATS AMB 
CONSELL DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DE CATALUNYA 



 

 

 
EXPOSEN: 

 
Que amb data  23 de març de 2022 el Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental, 
representat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental s’adhereix al Fòrum de Ciutats amb Consell de l’FP 
Catalunya, segons el pacte II del Conveni  de  cooperació i col·laboració  de les Ciutats amb Consell de l’FP 
subscrites fins ara al Fòrum,  es preveu què: “Aquest Fòrum resta obert a noves incorporacions d’entitats 
locals i/o comarcals que, també disposin d’estructures pròpies, de plataformes estables de treball, sota el 
nom de Consells de la Formació Professional o altres, i que comparteixen l’objectiu de millora i innovació de 
la Formació Professional”. 
“ La incorporació d’altres administracions requerirà la conformitat de totes les ciutats integrades i la 
formalització de l’acord d’adhesió al present conveni mitjançant addenda singular”. 
 
MANIFESTEN: 
 

La conformitat en l’adhesió del Consell de la Formació Professional del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
a participar en totes les actuacions especifiques que queden esmentades en el pacte III de l’últim conveni 
signat.  
 
Aquesta addenda serà vigent des de la data de la seva signatura, i fins la finalització del conveni de 
cooperació i col·laboració al qual està referenciat. 
 
Perquè així consti, l’adhesió es aprovada i formalitzada pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, i en el seu 
nom el president, signa el document present d'adhesió, en el lloc i data ut supra. 

 
Per això, PROPOSO: 
 
1. Aprovar l’adhesió del Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental, 

mitjançant el Consell Comarcal del Vallès Oriental, al Fòrum de les ciutats amb Consell de la 
Formació Professional de Catalunya i signar l’addenda al conveni de cooperació i col·laboració 
entre ambdues entitats.” 

 
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 DRETS 
 
El Text refós de la Llei de l’organització comarcal del Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre. 
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Adherir-nos al Fòrum de les ciutats amb Consell de la Formació Professional de 

Catalunya, i aprovar-ne el contingut i la signatura de l'addenda següent: 
 
“ADDENDA AL CONVENI DE  COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ FORUM DE LES CIUTATS AMB 
CONSELL DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DE CATALUNYA 
 
EXPOSEN: 

 
Que amb data  23 de març de 2022 el Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental, 
representat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental s’adhereix al Fòrum de Ciutats amb Consell de l’FP 
Catalunya, segons el pacte II del Conveni  de  cooperació i col·laboració  de les Ciutats amb Consell de l’FP 
subscrites fins ara al Fòrum,  es preveu què: “Aquest Fòrum resta obert a noves incorporacions d’entitats 
locals i/o comarcals que, també disposin d’estructures pròpies, de plataformes estables de treball, sota el 
nom de Consells de la Formació Professional o altres, i que comparteixen l’objectiu de millora i innovació de 
la Formació Professional”. 



 

 

“ La incorporació d’altres administracions requerirà la conformitat de totes les ciutats integrades i la 
formalització de l’acord d’adhesió al present conveni mitjançant addenda singular”. 
 
MANIFESTEN: 
 

La conformitat en l’adhesió del Consell de la Formació Professional del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
a participar en totes les actuacions especifiques que queden esmentades en el pacte III de l’últim conveni 
signat.  
 
Aquesta addenda serà vigent des de la data de la seva signatura, i fins la finalització del conveni de 
cooperació i col·laboració al qual està referenciat. 
 
Perquè així consti, l’adhesió es aprovada i formalitzada pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, i en el seu 
nom el president, signa el document present d'adhesió, en el lloc i data ut supra. 

 
2. Notificar aquest acord al Fòrum de Ciutats amb Consell de l’FP Catalunya.” 
 
El president 
 
Algun comentari al respecte? Passem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 31 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
4. Comparèixer i designar lletrats en un procediment judicial. 
 
Llegit el dictamen de Presidència, de 16 de març de 2022, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 20 de gener de 2022, registre d’entrada núm. E2022000743, del Consell Comarcal del 

Vallès Oriental, el Jutjat Contenciós Administratiu 11 de Barcelona en el marc del 
procediment ordinari 376/2021 C, ha notificat el recurs contenciós administratiu 
interposat per Autobuses Granollers, SL contra el Decret de Gerència núm. 
2021GER000709 del Consell Comarcal del Vallès Oriental de 14 de juny de 2021. 

 
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 221.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 

Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals preveu que 
d’acord amb allò establert a l’article 54.4 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 
d’abril, i a l’article 447.2 de la Llei orgànica del poder judicial, la representació i defensa 
en judicis dels ens locals correspondran als lletrats que serveixin en els serveis jurídics 
dels mateixos, excepte que designin advocat col·legiat que els representi i defensi. 

 
2. El Text refós de la Llei de l’organització comarcal del Catalunya, aprovat pel Decret 

legislatiu 4/2003, de 4 de novembre.  
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi:  
 



 

 

1. Comparèixer en qualitat d’administració demanda en el procediment judicial  
procediment ordinari 376/2021 C del Jutjat Contenciós Administratiu 11 de Barcelona.  

 
2. Designar de forma indistinta els lletrats del Consell Comarcal del Vallès Oriental senyor 

Gilbert Niubó Doiz, senyora Helena Iserte Rovira, senyora Sílvia Capdevila Espona i 
senyora Eugènica Llonch Bonamusa perquè assumeixin la representació i la defensa del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental en els procediments judicials esmentats en l’epígraf 
precedent. Aquesta representació i defensa s’entendrà als ulteriors recursos o 
impugnacions que contra la resolució d’aquests procediments se’n puguin interposar.  

 
3. Notificar aquests acords a les persones lletrades esmentades.”  
 
El president 
 
Algun comentari al respecte? Passem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 19 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, Àlex Valiente Almazan i Eduard Vallhonesta Alarcón; per 
part del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts), els senyors i les senyores Gemma 
Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, Raül Garcia Ramírez, Joan Daví Mayol, 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 12 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, 
Imma Ortega i Martí i Marina Planellas i Alegre; per part del Grup Comarcal Ciutadans, el 
senyor Manuel Losada Seivane, i per part del Grup Comarcal CUP Vallès Oriental – 
Alternativa Municipalista, el senyor Luís Toral Ortega. 
 
 
5. Aprovar la liquidació del cost del servei d'assistència jurídica a l'Ajuntament de 
Montmeló. 
 
Llegit el dictamen de Presidència, de 16 de març de 2022, que és el que segueix: 
 
“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.”  
 
El president 
 
Algun comentari al respecte? Passem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 31 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
ÀREA D'EDUCACIÓ 
 
6. Aprovar l’expedient de l’Acord marc del servei de transport escolar. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea d’Educació, de 16 de març de 2022, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 

 
1. El Consell Comarcal té delegada la competència per a la prestació del servei de 

transport escolar de l’alumnat d’educació obligatòria, quan concorri alguna de les 
circumstàncies següents: 
 
a) Que hagin d’escolaritzar-se fora del seu municipi de residència en un centre públic 

ordinari o d’educació especial, proposat pel Departament d’Ensenyament. 
 

b) Que hagin de desplaçar-se fora del seu municipi de residència a un centre ordinari 
privat concertat o d’educació especial privat concertat, proposat pel departament. 

 
També assumeix la prestació del servei escolar de transport no obligatori quan les 
necessitats d’escolarització d’un determinat municipi així ho aconsellin i d’acord amb les 
consignacions pressupostàries existents, a l’alumnat que cursi el segon cicle  d’educació 
infantil que hagi de desplaçar-se fora del seu municipi de residència o que s’hagi de 
desplaçar  a centres docents del mateix municipi, però distants del seu lloc de 
residència, i a l’alumnat d’educació obligatòria que s’hagi de desplaçar a centres docents 
del mateix municipi però distants del seu lloc de residència. 
 
Finalment, els alumnes d’ensenyaments potsobligatoris no universitaris també poden 
utilitzar el servei només si existeixen places vacants en els vehicles contractats, no hi 
hagi coincidència horàri/a amb altres mitjans de transport públic amb itinerari coincidents 
i d’acord amb els criteris que per cada convocatòria estableixi el Consell Comarcal.  

 
2. Tenint en compte les característiques del servei de transport escolar del Consell 

Comarcal es considera convenient fer ús de la figura de l’Acord marc per tal d’ordenar i 
racionalitzar la contractació del servei de transport escolar i així assolir els objectius 
següents: 

 
a) Simplificar i agilitzar la contractació del servei de transport escolar. 



 

 

b) Estalviar temps i recursos a l’òrgan de contractació. 
c) Disminuir els costos de preparació d’ofertes i de participació en procediments de 

contractació llargs i complexos. 
d) La flexibilitat per a poder contractar, especialment en relació amb el pressupost. 

 
En virtut de l’exercici de la competència que li ha estat delegada al Consell Comarcal, 
aquest Acord marc pretén fer efectiu el principi d’igualtat en l’exercici del dret a 
l’educació assegurant el transport escolar d’aquells alumnes que tinguin dret a la 
prestació del servei de manera gratuïta i obligatòria i possibilitant també el desplaçament 
d’aquells alumnes que malgrat no reunir les condicions per a ser beneficiaris de la 
prestació del servei de manera gratuïta i obligatòria, determinades circumstàncies 
especials aconsellen el seu transport.  

 
3. L’objecte d’aquest Acord marc és la prestació del servei de transport escolar del Vallès 

Oriental per a la consecució dels següents objectius: 
  

a) Seleccionar les persones naturals o jurídiques que podran prestar el servei de 
transport escolar 

 
b) Fixar les condicions generals d’adjudicació i execució a què s’hauran d’ajustar els 

contractes que es basin en aquest Acord marc. 
 

4. El servei de transport escolar del Vallès Oriental té com a finalitat el desplaçament a un 
centre, públic o privat, ordinari o d’educació especial d’aquells alumnes que no tenen 
oferta educativa del seu nivell en el municipi de residència i s’han d’escolaritzar fora del 
seu municipi i d’aquells alumnes que tot i tenir oferta educativa del seu nivell en el 
municipi de residència, per motius de dispersió o per circumstàncies especials, és 
aconsellable desplaçar-los. 
 
Així mateix, els alumnes d’ensenyaments postobligatoris no universitaris poden fer ús 
del servei de transport escolar del Vallès Oriental en funció de la disponibilitat de places 
lliures. 
 

5. Tenint en compte les diverses necessitats assistencials dels alumnes que fan ús del 
servei de transport escolar del Vallès Oriental, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
en endavant el Consell Comarcal, ha considerat convenient diferenciar sis tipologies de 
vehicles amb els quals cal prestar-lo: 
 
A1) Vehicle ordinari de fins a 8 places: 
 

Vehicle de fins a 8 places (categoria M1) destinat al transport ordinari dels usuaris 
del servei. Aquesta tipologia inclou turismes i monovolums, la utilització dels quals 
depèn del número d’usuaris adscrits a la ruta que correspongui. 
 

A2) Vehicle ordinari de més de 8 places: 
 

Vehicle de més de 8 places (categories M2 i M3) destinat al transport ordinari dels 
usuaris del servei. Aquesta tipologia inclou autobusos i minibusos, la utilització dels 
quals depèn del número d’usuaris adscrits a la ruta que correspongui. 
 

B1) Vehicle adaptat de fins a 8 places: 
 

Vehicle de fins a 8 places (categoria M1) adaptat per al transport d’usuaris amb 
diversitat funcional i/o mobilitat reduïda. Aquesta tipologia de vehicles inclou 



 

 

turismes i monovolums dotats de sistemes adaptats d’accés i sortida del vehicle i 
sistemes d’ancoratge de cadires de rodes, entre d’altres.  
 

B2) Vehicle adaptat de més de 8 places: 
 

Vehicle de més de 8 places (categories M2 i M3) adaptat per al transport d’usuaris 
amb diversitat funcional i/o mobilitat reduïda. Aquesta tipologia de vehicles inclou 
autobusos i minibusos dotats de sistemes adaptats d’accés i sortida del vehicle i 
sistemes d’ancoratge de cadires de rodes, entre d’altres. 

 
C1) Vehicle sanitari sense llitera: 

 
Vehicle tipus ambulància adaptat per al transport d’usuaris que, pel seu estat de 
salut, poden necessitar algun tipus d’atenció sanitària durant el trajecte. Dins 
d’aquesta tipologia s’admetran les ambulàncies no assistencials de transport 
col·lectiu (classe A2), que no disposin de llitera. Els vehicles d’aquesta tipologia han 
de disposar de la certificació tecnico-sanitària definida a la normativa vigent, han de 
permetre el transport d’usuaris en cadira de rodes, han de disposar de la dotació de 
productes sanitaris corresponents a la seva classe, i el seu conductor ha de comptar 
amb un certificat de professionalitat de transport sanitari o una formació equivalent. 
 

C2) Vehicle sanitari amb llitera: 
 

Vehicle tipus ambulància adaptat per al transport d’usuaris que, pel seu estat de 
salut, poden necessitar algun tipus d’atenció sanitària durant el trajecte. Dins 
d’aquesta tipologia s’admetran les ambulàncies no assistencials de transport 
col·lectiu (classe A2), que disposin de llitera. Els vehicles d’aquesta tipologia han de 
disposar de la certificació tecnico-sanitària definida a la normativa vigent, han de 
permetre el transport d’usuaris en cadira de rodes, han de disposar de la dotació de 
productes sanitaris corresponents a la seva classe, i el seu conductor ha de comptar 
amb un certificat de professionalitat de transport sanitari o una formació equivalent. 
 

6. D’acord amb aquesta classificació, es distingeixen cinc categories de transport escolar: 
 
1) Transport escolar ordinari. És aquell transport destinat al desplaçament de més de 
5 usuaris que no requereixen d’una assistència especial de suport en el seu trasllat. Les 
tipologies de vehicle admeses per a aquesta categoria de transport són les següents: 
A2 i B2.  
 
2) Transport escolar ordinari complementari. És aquell transport destinat al 
desplaçament de fins a 5 usuaris que no requereixen d’una assistència especial de 
suport en el seu trasllat. Les tipologies de vehicle admeses per a aquesta categoria de 
transport són les següents: A1 i B1. 
   
3) Transport escolar adaptat. És aquell transport destinat al desplaçament de més de 
5 usuaris entre els quals poden haver-hi usuaris amb diversitat funcional i/o mobilitat 
reduïda. Les tipologies de vehicle admeses per a aquesta categoria de transport són les 
següents: B2. 
 
4) Transport escolar adaptat complementari. És aquell transport destinat al 
desplaçament de fins a 5 usuaris entre els quals poden haver-hi usuaris amb diversitat 
funcional i/o mobilitat reduïda. Les tipologies de vehicle admeses per a aquesta 
categoria de transport són les següents: B1 i C1. 
 



 

 

5) Transport escolar sanitari. És aquell transport destinat al desplaçament d’usuaris 
que, pel seu estat de salut, poden necessitar algun tipus d’atenció sanitària durant el 
trajecte. En aquesta categoria, l’empresa de transport ha de posar a disposició del 
servei un tècnic sanitari que faci l’acompanyament dels usuaris. Les tipologies de 
vehicle admeses per a aquesta categoria de transport són les següents: C1 i C2. 
 
D’acord amb les tipologies de vehicle i categories de transport definides s’estableix el 
següent règim de compatibilitat entre ambdues classificacions: 
 

  

A1) 
Vehicle 

ordinari de 
fins a 8 
places 

A2) Vehicle 
ordinari de 
més de 8 

places 

B1) 
Vehicle 

adaptat de 
fins a 8 
places 

B2) Vehicle 
adaptat de 
més de 8 

places 

C1) 
Vehicle 
sanitari 
sense 
llitera 

C2) 
Vehicle 
sanitari 

amb 
llitera 

Transport 
ordinari 

  X   X   
  

Transport 
ordinari 
complementari 

X 
 

X 
 

  
  

Transport 
adaptat 

      X   
  

Transport 
adaptat 
complementari 

    X   X 
  

Transport 
sanitari 

        X X 

 
7. Els licitadors que participin en aquest Acord marc han d’indicar les categories de 

transport escolar a les quals opten, que han de ser compatibles amb la tipologia de 
vehicles proposats, essent possible participar a totes les categories de transport. 
 

Constitueix un requisit indispensable per a poder optar a cadascuna de les categories de 
transport escolar esmentades que els licitadors acreditin que el seu objecte social és 
coincident amb les categories de transport escolar triades. La no justificació d’aquest 
extrem comporta l’exclusió de la categoria de transport escolar no acreditada. 
 

8. L’acord marc s’estructura en cinc categories de transport escolar: 
 

1) Transport escolar ordinari.  
2) Transport escolar ordinari complementari.   
3) Transport escolar adaptat.  
4) Transport escolar adaptat complementari.  
5) Transport escolar sanitari.  

 
Els licitadors que participin en l’Acord marc poden presentar-se a totes les categories de 
transport escolar sempre que compleixin amb les condicions de participació descrites en 
aquesta memòria.  
 
Pel que fa als contractes basats, les empreses que resultin adjudicatàries de l’Acord 
marc podran optar als contractes basats d’aquest. Aquests contractes basats es 
determinaran en funció de les rutes de transport escolar que estableixi el Consell 
Comarcal, constituint cada ruta un lot amb l’objectiu de fomentar la participació de la 
petita i mitjana empresa. 
 



 

 

Els adjudicataris de l’Acord marc podran participar en aquells contractes basats inclosos 
en les categories de transport escolar de les quals han resultat ser adjudicataris. 
 

9. El valor estimat de l’Acord marc es xifra en les quantitats següents: 
 

VALOR 
ESTIMAT DEL 
CONTRACTE 

IMPORT ABANS 
D'IVA 

MODIFICACIÓ PREVISTA 
(20%)1 

TOTAL (sense IVA) 

Pressupost 
base de 
licitació (2 any) 6.125.140,80 1.225.028,16 7.350.168,96 

Pròrroga 6.125.140,80 1.225.028,16 7.350.168,96 

Total del valor 
estimat del 
contracte (IVA 
exclòs) 12.250.281,60 2.450.056,32 14.700.337,92 

    1 Atès que en aquest moment encara no es disposa del preu inicial del contracte, entès aquest 
com el preu d’adjudicació, el càlcul de l’import de les modificacions previstes a l’article 204 de la 
LCSP està basat en el pressupost base de licitació, sens perjudici de que quan les modificacions 
hagin de produir-se efectivament, en la fase d’execució del contracte, hagin d’ajustar-se de 
manera que respectin el límit fixat legalment, que és del 20% del preu inicial, sempre i quan en els 
plecs de clàusules administratives particulars s’hagi advertit expressament aquesta possibilitat. 

 
10. L’Acord marc té una durada inicial de dos anys a partir de la signatura del document de 

formalització, que no podrà efectuar-se abans que hagin transcorregut 15 dies hàbils des 
de la remissió de la notificació de l’adjudicació als participants i candidats, ni més enllà 
dels cinc dies hàbils següents al requeriment per a la formalització de l’Acord marc fet 
pel Consell Comarcal als adjudicataris. 

 
L’Acord marc pot ser objecte d’una pròrroga d’una durada de dos anys. 

 
11. Per facilitar la licitació dels contractes basats en l’Acord marc així com el control de 

l’execució d’aquests, el Consell Comarcal crearà un registre de vehicles assignats a 
cada categoria de transport escolar de tots els licitadors que resultin adjudicataris de 
l’Acord Marc. 

 
En el plec de clàusules administratives particulars es regularà el funcionament d’aquest 
registre. 

 
12. Les empreses que concorrin a la licitació de l’Acord marc han de disposar d’una mínima 

solvència tècnica i professional i econòmica i financera la qual la podran acreditar 
indistintament mitjançant la classificació com a contractista de serveis en el grup i 
subgrup de classificació i categoria que s’indiquen en aquest epígraf o bé acreditant el 
compliment dels següents requisits específics de solvència. 

 
La classificació empresarial mínima exigida és la següent: 
 

Grup R, subgrup 1 (Transport de viatgers per carretera), categoria 1  
 
Disposar d’aquesta classificació acredita la solvència per a concórrer a les categories de 
transport escolar ordinari, transport escolar ordinari complementari, transport escolar 
adaptat i transport escolar adaptat complementari.  
 
Grup R, subgrup 2 (Trasllat de malalts per qualsevol mitjà de transport), categoria 
1  
 



 

 

Disposar d’aquesta classificació acredita la solvència per a concórrer a la categoria de 
transport escolar sanitari i transport escolar adaptat complementari. 

 
D’altra banda, els criteris de solvència tècnica i professional i de solvència econòmica i 
financera escollits són criteris previstos als article 87 i 90 de la LCSP, tenint en compte la 
qualificació del contracte com a servei.  
 
S’han escollit els criteris de solvència tècnica previstos a l’article 90.1 lletra a) i 90.1 lletra 
h) de la LCSP. 
 
El criteri primer correspon a la relació dels principals serveis o treballs efectuats de la 
mateixa o similar naturalesa als que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de 
com a màxim els tres últims anys, per tal de verificar que l’empresari disposa d’una 
experiència prèvia mínima en la prestació de serveis de la mateixa naturalesa. A més, 
l’import mínim que s’ha d’acreditar pretén constatar que l’empresari ha prestat serveis de 
naturalesa anàloga a la de l’objecte de l’acord marc per cada categoria a la qual es 
concorri d’un volum similar, la qual cosa permet deduir que disposa dels mitjans 
necessaris per la prestació del servei de transport escolar. 
 
El segon criteri fa referència a la declaració de la maquinària, material i equip tècnic del 
que disposarà per a l’execució dels treballs o prestacions. Amb aquesta solvència es 
pretén constatar que els licitadors disposen de com a mínim dos vehicles compatibles 
amb les categories de transport escolar a les quals concorren. A tal efecte, els licitadors 
hauran d’aportar la documentació tècnica que permeti verificar les característiques dels 
vehicles declarats.  
 
Pel que fa a la solvència econòmica i financera s’ha escollit el criteri de solvència que 
preveu l’article 87.1 a) de la LCSP. El mitjà escollit permet analitzar de forma més 
adequada la situació i capacitat econòmiques de l’empresari per poder valorar i 
determinar la idoneïtat del contractista per assumir les obligacions derivades del 
contracte i assegurar-ne l’execució.  
 
D’acord amb tot això, els criteris de solvència exigits són els següents: 
 

Solvència tècnica i professional 
 

Els criteris de solvència tècnica i professional que han d’acreditar els licitadors són tots i 
cadascun dels que a continuació es detallen: 
 
A. Per a les categories de transport escolar ordinari, transport escolar adaptat, transport 

escolar sanitari: 
 

Condició de solvència primera:  
Experiència en la realització de treballs o serveis de la mateixa o similar naturalesa 
que els que constitueixen l’objecte de l’Acord marc per a les categories de transport 
escolar a les quals es concorre, en el curs dels tres últims anys.  
 
Mitjans d’acreditació de la condició de solvència primera:  
Relació dels principals serveis o treballs efectuats en la qual se n’indiqui l’import, la 
data i el destinatari, públic o privat. 
 
Requisit d’admissió de la condició de solvència primera:  
Acreditar com a realitzat durant l'any natural de més execució del període citat un 
import anual acumulat igual o superior a 15.000 euros, IVA exclòs.  



 

 

 
B. Per a les categories de transport escolar ordinari, transport escolar ordinari 

complementari, transport escolar adaptat, transport escolar adaptat complementari i 
transport escolar sanitari: 

 
Condició de solvència segona:  
Per a cadascuna de les categories de transport escolar a les que es concorri, la 
declaració dels vehicles dels que es disposarà per a l’execució dels contractes 
basats en l’Acord marc. 
 
Mitjans d’acreditació de la condició de solvència segona:  
Aportació per a cada vehicle declarat de la documentació següent: 
 

a) El formulari de registre de vehicles de l’annex 3 per a cada vehicle que 
s’inscrigui. 

b) La targeta d’inspecció tècnica de vehicles (fitxa tècnica) de cadascun dels 
vehicles que adscrigui al servei.  

c) L’assegurança de cadascun dels vehicles que adscrigui al servei, juntament 
amb el comprovant acreditatiu de la vigència. 

d) El certificat tècnic sanitari per als vehicles sanitaris. 
e) El permís de circulació del vehicle. 

 
Requisit d’admissió de la condició de solvència segona: 
Acreditar que es disposa d’un mínim de dos vehicles compatibles amb les categories 
a les que es concorre.  

 
Solvència econòmica 
 

El criteri de solvència econòmica que han d’acreditar els licitadors és el que a 
continuació es detalla: 
 

Condició de solvència única:  
Volum anual de negocis en els tres últims anys disponibles en funció de les dates de 
constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes.   

 
Mitjans d’acreditació de la condició de solvència única:  
Per acreditar aquest requisit cal aportar la documentació que tot seguit s’especifica en 
funció del tipus d’empresari: 

 
A) Persona jurídica inscrita en el Registre Mercantil: 

 
Els comptes anuals disponibles aprovats i dipositats en el Registre Mercantil referits al 
millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o 
d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes. 

 
Nogensmenys, els empresaris que per la seva data de constitució encara no tinguin 
comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, per acreditar el seu volum 
anual de negocis han d’aportar la liquidació presentada del model 390 (declaració anual 
IVA) o bé del model 303 (declaració mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any, 
referits tots ells a l’últim any disponible. 

 
B) Persona jurídica inscrita en un registre oficial que no sigui el Registre Mercantil: 

 



 

 

Els comptes anuals disponibles, aprovats i dipositats en el registre oficial en què hagi 
d’estar inscrit, referits al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les 
dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari. 

 
Nogensmenys, els empresaris que per la seva data de constitució encara no tinguin 
comptes anuals aprovats i dipositats en el registre oficial en que hagi d’estar inscrit per 
acreditar el seu volum anual de negocis han d’aportar la liquidació presentada del model 
390 (declaració anual IVA) o bé del model 303 (declaració mensual o trimestral IVA) 
quan sigui inferior a l’any, referits tots ells a l’últim any disponible. 

 
C) Persona jurídica que no estigui obligada a dipositar els seus comptes en un registre 

oficial: 
 

La liquidació presentada del model 390 (declaració anual IVA) o bé del model 303 
(declaració mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any i el model 200 (declaració 
de l’Impost sobre Societats), referits a un dels tres últims anys disponibles pels quals 
hagi vençut l’obligació de presentació de la liquidació dels impostos. 
 
D) Empresaris persones físiques: 

 
La liquidació presentada del model 390 (declaració anual IVA) o bé del model 303 
(declaració mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any i el model 100 (declaració 
de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques), referits a un dels tres últims anys 
disponibles pels quals hagi vençut l’obligació de presentació de la liquidació dels 
impostos. 

 
Requisit d’admissió de la condició de solvència única: 
Acreditar un volum anual de negocis que referit a l’any de més volum de negoci dels tres 
últims acabats ha de ser almenys d’un import superior a 15.000 euros, IVA exclòs.  
 

13. Es proposa que els licitadors que formin part de l’Acord marc siguin aquells que acreditin 
que disposen del següent: 

 
a) De la personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el previst per l’article 

65 de la LCSP. 
b) No estiguin incurses en alguna prohibició de contractar de les previstes a l’article 71 

de la LCSP. 
c) De la solvència econòmica o financera i tècnica i professional, d’acord amb els 

criteris previstos anteriorment. 
d) De l’habilitació empresarial i professional següent: 

 
Per a les categories de transport escolar ordinari i de transport escolar adaptat: 
 
Els empresaris que optin a aquestes categories han de disposar de l’Autorització de 
transport públic de viatgers en autobús (VD). Aquesta autorització permet dur a terme 
transport públic dins de l’estat amb vehicles de més de nou places.  
 
Per a la categoria de transport escolar sanitari: 
 
Els empresaris que optin a aquesta categoria han de disposar de l’Autorització de 
transport sanitari públic (VS). Aquesta autorització permet dur a terme transport públic 
dins de l’estat amb turismes en la modalitat d’ambulància.  
 
Per a la categoria transport escolar ordinari complementari: 



 

 

 
Els empresaris que optin a aquesta categoria han de disposar, per a cadascun dels 
vehicles que hagin de prestar servei en aquesta categoria, alguna de les autoritzacions 
de transport públic següents: 
 

- Autorització de transport públic de viatgers en taxi (VT). Aquesta autorització 
permet dur a terme transport públic dins de l’estat amb turismes en la modalitat 
de taxi. 
 

- Autorització d'arrendament de vehicles amb conductor (VTC). Aquesta 
autorització permet dur a terme transport públic amb turismes en la modalitat de 
lloguer amb conductor. 

 
Per a la categoria de transport escolar adaptat complementari: 
 
Els empresaris que optin a aquesta categoria han de disposar de l’Autorització de 
transport sanitari públic (VS). Aquesta autorització permet dur a terme transport públic 
dins de l’estat amb turismes en la modalitat d’ambulància. 
 
Per a aquesta categoria, també s’acceptaran les empreses que disposin, per a cadascun 
dels vehicles que hagin de prestar servei en aquesta categoria, alguna de les 
autoritzacions de transport públic següents: 
 

- Autorització de transport públic de viatgers en taxi (VT). Aquesta autorització 
permet dur a terme transport públic dins de l’estat amb turismes en la modalitat 
de taxi. 
 

- Autorització d'arrendament de vehicles amb conductor (VTC). Aquesta 
autorització permet dur a terme transport públic amb turismes en la modalitat de 
lloguer amb conductor. L’autorització s’atorga com a autorització individual per a 
cada vehicle. 

 
El Consell Comarcal verificarà que els licitadors presentats a la licitació de l’Acord marc 
disposen de les habilitacions esmentades fent una consulta a través del web del 
Registre d’Empreses i Activitats del Transport del Ministeri de Transports, Mobilitat i 
Agenda Urbana:  
 
https://apps.fomento.gob.es/crgt/servlet/ServletController?modulo=datosconsulta&accion
=inicio&lang=es&estilo=default.  
 
Així mateix, es proposa com a criteris d’adjudicació de l’Acord marc els següents: 

 
A. Formació complementària dels conductors de l’empresa licitadora. Fins a 5 punts. 

 
Es valorarà com a criteri d’adjudicació de l’Acord marc que els conductors de 
l’empresa licitadora hagin assistit a cursos de formació complementària en matèria 
de conducció eficient i de conducció segura. 
 
Les característiques mínimes que han de tenir cadascun dels cursos esmentats són 
les següents: 
 
Curs de conducció eficient 
 
Objectiu: 



 

 

Formació en les tècniques de conducció eficient que unides a una actitud adequada 
del conductor donin lloc a un nou estil de conducció que permeti una reducció del 
consum de carburant així com de les emissions contaminants al medi ambient. 
 
Metodologia: 
Aprenentatge teòric i pràctic. 
 
Durada mínima de la formació: 
8 hores. 
 
Formes d’acreditació: 
Per acreditar la realització d’aquest curs s’ha de presentar un diploma d’aprofitament 
del curs de conducció eficient on hi constin les dades del conductor, el títol, la 
descripció del curs i el número d’hores. Únicament s’admetran els diplomes 
d’aprofitament d’aquells cursos realitzats entre l’any 2018 i el 2022. 
 
Cursos de conducció segura 
 
Objectiu: 
Formació en les tècniques de conducció segura que serveixen per conscienciar i 
formar els professionals dels perills que es donen a la carretera, així com preparar-
los per anticipar-se a diferents situacions de risc en la conducció, amb l’objectiu final 
de reduir la sinistralitat a les carreteres. 
 
Metodologia: 
Aprenentatge teòric i pràctic. 
 
Durada mínima de la formació: 
8 hores. 
 
Formes d’acreditació: 
Per acreditar la realització d’aquest curs s’ha de presentar un diploma d’aprofitament 
del curs de conducció segura per a conductors professionals on hi constin les dades 
del conductor, el títol, la descripció del curs i el número d’hores. Únicament 
s’admetran els diplomes d’aprofitament d’aquells cursos realitzats entre l’any 2018 i 
el 2022. 
 
La valoració d’aquest criteri es farà tenint en compte el mètode de càlcul establert en 
aquesta clàusula, a partir de la documentació següent:  
 
A. Declaració responsable de l’empresari que indiqui el número total de conductors 
que aquest té en plantilla, d’acord amb el model de l’annex 4.  
B. Els diplomes d’aprofitament dels cursos efectuats per cadascun dels conductors 
en plantilla relacionats amb conducció eficient i conducció segura. 
C. La relació nominal de treballadors de mes anterior al que mes en què finalitza el 
termini de presentació de proposicions.  
 
Per valorar aquest apartat, es calcularà el percentatge de conductors de l’empresa 
que han realitzat les formacions sobre el total de conductors que l’empresa té en 
plantilla. 
 
Les dues tipologies de cursos es valoraran de manera independent, obtenint un 
màxim de 2,5 punts per cadascun d’ells. Així doncs, 
 



 

 

- Si més del 90% dels conductors en plantilla han rebut la formació corresponent: 2,5 
punts 
 
- Si més del 50% dels conductors en plantilla han rebut la formació corresponent: 1 
punt 
 
- En altres casos: 0 punts 
 
Per tant, la puntuació màxima que es pot atorgar a un empresari en matèria de 
formació dels conductors serà de 5 punts. 
 
La puntuació obtinguda per aquest criteri se sumarà a la puntuació obtinguda en els 
contractes basats de l’Acord marc que es licitin. Aquesta puntuació es mantindrà 
durant tota la vigència de l’Acord marc i no serà revisada. 
 
No es requerirà una puntuació mínima en aquest criteri d’adjudicació per a ser admès 
a l’Acord marc. 

 
B. Antiguitat dels vehicles necessaris per a l’adscripció a cada categoria de l’Acord 

marc. Fins a 2,5 punts 
 

Per a cada categoria de transport a la que el licitador concorre, s’avaluarà l’antiguitat 
dels dos vehicles necessaris per a l’adscripció del licitador a la categoria de transport 
corresponent. En el cas que el licitador hagi declarat en el sobre 2 més de dos 
vehicles de tipologies compatibles amb la categoria de transport corresponent, 
s’avaluaran en aquest criteri únicament els dos vehicles més nous de la flota 
declarada. 
 
L’antiguitat del vehicle es calcularà com la diferència entre la data de publicació de 
l’anunci de la licitació de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental en el perfil del contractant i la data de primera 
matriculació que figuri al permís de circulació del vehicle. 
 
L’antiguitat de cada vehicle es valorarà d’acord amb la taula següent: 
 

Antiguitat Puntuació 

Fins a 2 anys 2,5 

De 2 a 4 anys 2 

De 4 a 6 anys 1,5 

De 6 a 8 anys 1 

De 8 a 10 anys 0,5 

Més de 10 anys 0 

 
El licitador obtindrà per a cada categoria de transport a la que concorre una 
puntuació total, resultant de sumar les puntuacions de cadascun dels dos vehicles 
avaluats. 

 
Els licitadors que formaran part de l’Acord marc per a cada categoria de transport 
corresponent seran aquells que hagin acreditat els requisits exigits en la clàusula 10 
d’aquest Plec i hagin obtingut una puntuació mínima de 0,5 en el criteri d’adjudicació B) 
descrit a l’apartat anterior.  

 



 

 

Per tant, s’exclourà de la categoria de transport corresponent a aquells licitadors que no 
obtinguin la puntuació mínima de 0,5 en el criteri B) descrit a l’apartat anterior, o bé que 
no acreditin els requisits de capacitat i solvència esmentats. 
 

Els licitadors que no acreditin que disposen de l’esmentada capacitat i solvències 
exigides per cap de les categories de transport escolar definides a la clàusula 1 d’aquest 
Plec o no obtinguin un mínim de 0,5 punts en la valoració del criteri d’adjudicació B) en 
cap de les categories de transport escolar seran exclosos de l’Acord marc. 

 
No s’estableix un nombre màxim de licitadors a seleccionar. S’estableix un nombre 
mínim de dos licitadors a seleccionar per a cadascuna de les categories de transport 
escolar de l’Acord marc. En cas que el nombre de licitadors admesos per a alguna de les 
categories de transport escolar resultés ser inferior a dos, el Consell Comarcal declararà 
deserta la categoria de transport escolar corresponent.  
 

14. Els criteris per a l’adjudicació dels contractes basats en l’Acord marc i la puntuació 
assignada a cadascun d’ells són els que a continuació s’especifiquen: 

 

Criteris 
d’adjudicació 

Puntuació 

Qualitat del servei Fins a 40 punts 

Oferta econòmica Fins a 30 punts 

Criteris ambientals Fins a 20 punts 

Criteris socials Fins a 10 punts 

Total Fins a 100 punts 

 
A. QUALITAT DEL SERVEI 
 
La qualitat del servei es valorarà mitjançant els elements de seguretat passiva presents 
al servei i el valor de l’antiguitat contractual de la proposició, descrita a la clàusula 33 
d’aquest plec. 
 
A1. Elements de seguretat passiva 
 
Els elements de seguretat passiva que es tindran en compte en la valoració de les 
proposicions seran la tipologia de cinturó de seguretat dels vehicles i els sistemes de 
retenció infantil (SRI). La valoració d’aquests elements dependrà de la categoria de 
transport de la licitació i de l’edat dels usuaris que facin ús del servei. 
 
A1.1. Transport escolar ordinari (TEO) i transport escolar adaptat (TEA) 
 
1. En aquestes categories es valorarà que el servei es realitzi amb vehicles que disposin 
de cinturons de seguretat amb tres punts de subjecció als seients de passatgers. 
 
2. En el cas de rutes on tots els usuaris tinguin més de 12 anys, les empreses que es 
comprometin a realitzar el servei amb vehicles que disposin de cinturons de seguretat 
amb tres punts de subjecció tindran una puntuació de 10 punts. 
 
En el cas que el licitador es comprometi a prestar el servei amb vehicles que disposin 
de cinturons de seguretat amb tres punts de subjecció, però de la comprovació de les 
dades que consten en el Registre de vehicles de l’Acord marc en resulti que el licitador 
no disposa de vehicles amb aquestes característiques tècniques aquest criteri es 
valorarà amb 0 punts. 



 

 

 
3. En el cas de rutes on hi hagi usuaris de fins 12 anys, les empreses que es 
comprometin a realitzar el servei amb vehicles que disposin de cinturons de seguretat 
amb tres punts de subjecció tindran una puntuació de 5 punts.  
 
A més, rebran 5 punts addicionals si es comprometen a posar a disposició dels 
usuaris que ho necessitin un sistema de retenció infantil adequat a la seva talla i pes, 
d’acord amb els criteris establerts al PPT. En aquest cas, s’admetrà l’ús d’alçadors 
sense respatller per a usuaris de més de 7 anys i un pes de més de 22 kg, sempre i 
quan aquest sigui compatible amb el cinturó de 3 punts. Aquesta puntuació addicional 
pel SRI només s’obtindrà en els casos en què les empreses es comprometin a l’ús de 
vehicles amb cinturons de seguretat de tres punts. 
 
En el cas que el licitador es comprometi a prestar el servei amb vehicles que disposin 
de cinturons de seguretat amb tres punts de subjecció, però de la comprovació de les 
dades que consten en el Registre de vehicles de l’Acord marc en resulti que el licitador 
no disposa de vehicles amb aquestes característiques tècniques aquest criteri es 
valorarà amb 0 punts. 
 
4. Independentment de la tipologia de cinturó de seguretat dels vehicles, en el cas de 
rutes amb usuaris de fins a 7 anys, es valorarà amb 5 punts addicionals que l’empresa 
posi a disposició dels usuaris que ho necessitin un sistema de retenció infantil de tipus 
arnès de 5 punts homologat específicament per a autobusos.  
 
A1.2. Transport escolar ordinari complementari (TEOC), transport escolar adaptat 
complementari (TEAC) i transport sanitari (TS) 
 
1. A les rutes de transport escolar ordinari complementari, transport escolar adaptat 
complementari i transport sanitari amb usuaris de fins a 12 anys, es valorarà que 
l’empresa posi a disposició dels usuaris que ho necessitin un sistema de retenció infantil 
adequat a la seva talla i pes, d’acord amb els criteris establerts al PPT. En aquest cas, 
les empreses que proporcionin un SRI als usuaris del transport tindran una puntuació de 
10 punts. 
 
2. A les rutes de transport escolar ordinari complementari, transport escolar adaptat 
complementari i transport sanitari amb usuaris de més de 12 anys, no es valoraran els 
elements de seguretat passiva, de manera que la valoració de la qualitat del servei es 
farà només mitjançant l’antiguitat contractual de la proposició. 
 
A2. Antiguitat contractual 
 
1. En la licitació, l’empresari es compromet a realitzar el servei amb una flota de 
vehicles amb una antiguitat inferior a l’antiguitat contractual oferta durant tota la vigència 
del contracte basat. 
 
2. La puntuació màxima que es pot obtenir per l’antiguitat contractual dependrà de la 
categoria de la ruta i de l’edat dels usuaris, d’acord amb la taula següent:  
 

Categoria de ruta i edat dels usuaris 
Puntuació màxima per 
antiguitat contractual 

(PAc,max) 

Rutes TEOC, TEAC i TS amb usuaris de més de 12 anys 40 



 

 

Rutes TEOC, TEAC i TS amb usuaris de fins a 12 anys 30 

Rutes TEO i TEA sense usuaris de fins a 7 anys 30 

Rutes TEO i TEA amb usuaris de fins a 7 anys 25 

 
3. El valor de l’antiguitat contractual es puntuarà mitjançant la taula següent:  
 

Antiguitat 
contractual 

Puntuació 

0 PAc,max 

2 PAc,max 

4 0,8*PAc,max 

6 0,5*PAc,max 

8 0,2*PAc,max 

10 0,1*PAc,max (*) 

13 0 

16 0 

*En el cas de les rutes de la categoria 
transport sanitari, la puntuació per una 
antiguitat contractual de 10 anys és 0. 

 
4. Els valors d’antiguitat contractual compresos entre els barems establerts a la taula 
precedent s’interpolaran linealment entre els valors de la taula. 
 
A la taula següent s’ofereix un resum de les puntuacions màximes atorgables per la 
qualitat del servei:  
 

Rutes TEO i TEA 

Criteri de valoració 
Ruta sense 

usuaris entre 7 i 
12 anys 

Ruta amb 
usuaris 

entre 7 i 12 
anys 

Elements 
de 

seguretat 
passiva 

Cinturó de seguretat amb tres punts de 
subjecció 

10 5 

SRI - Alçadors i similars compatibles amb 
cinturó de seguretat de tres punts 

0 5 

SRI - Arnès de 5 punts per usuaris de fins 
a 7 anys homologat per autobusos (*) 

0/5 0/5 

Antiguitat contractual 25/30 25/30 

Total qualitat del servei 40 40 

Rutes TEOC, TEAC i TS 

Criteri de valoració 
Ruta sense 

usuaris de fins a 
12 anys 

Ruta amb 
usuaris de 
fins a 12 

anys 

Elements 
de 

seguretat 
passiva 

SRI adequat a la talla i pes dels usuaris 0 10 

Antiguitat contractual 40 30 



 

 

Total qualitat del servei 40 40 

*Criteri puntuable únicament a les rutes amb usuaris de fins a 7 anys 

 
 
B. OFERTA ECONÒMICA 
 
1. L’oferta econòmica es valorarà comparant les diferents ofertes rebudes. L’oferta més 
avantatjosa serà la que obtingui la puntuació més alta que resultarà de l’aplicació de la 
fórmula següent:  
 

 

Pi=   
 𝑰𝑳−𝑶𝒊 

[𝑰𝑳−𝒎𝒊𝒏(𝑶𝒎𝒊𝒏 ; 𝟎,𝟗𝟎 𝒙 𝑰𝑳)] 
 𝐱 𝐏max 

 
On:  
 

NOMENCLATURA 

Pi = puntuació licitador i 

Pmax = punts totals a repartir (30 punts) 

IL = import licitació 

Oi = oferta del licitador i 

Omin = millor oferta 

La funció “min(Omin ; 0,90 x IL)” donarà 
com a resultat el més petit dels 2 valors 
que hi ha dins el parèntesi i que estan 
separats per un punt i coma 

 
En els resultats de la fórmula es tindrà en compte un decimal més dels que figurin als 
preus oferts, per tal d’evitar que ofertes amb preus que difereixen en el darrer decimal 
obtinguin la mateixa puntuació. 
 
2. La fórmula establerta en l’epígraf precedent s’aplicarà sobre el preu ofert exclòs l’IVA. 
 
Per l’elecció de la fórmula s’ha tingut en compte que sigui coherent, lògica, i respecti els 
principis de contractació pública, que permeti una eficient gestió dels fons públics i que 
fomenti la major competitivitat possible entre les diferents ofertes econòmiques.  
 
La fórmula té les característiques següents: 
 
- Manté la proporcionalitat lineal a l’hora de transformar en punts les diferents ofertes 

econòmiques. 
- Un preu més econòmic ofert obtindrà una puntuació més gran que un altre de més 

car, sempre i quan aquest no s’entengui com a desproporcionat, descartant 
l’existència d’un llindar de sacietat. 

- L’oferta que sigui igual al preu de licitació rebrà zero punts en tots els casos, (no 
atribueix puntuació a qualsevol licitador pel fet de presentar una oferta). 

- Diferències econòmiques mínimes no es veuen magnificades per diferències de 
puntuació, gràcies al factor corrector que implica que si cap de les baixes supera el 
10% respecte l’import de licitació, no es reparteixen la totalitat dels punts. L’elecció 
d’aquest 10% és una aproximació genèrica de les despeses indirectes o generals 
que poden tenir les diferents entitats. 



 

 

- El fet de que les referències s’estableixen de forma relativa (en relació a l’oferta més 
baixa) i no de forma absoluta, genera una certa indeterminació que permet evitar 
plantejaments estratègics que no afavoreixin la concurrència. 

 
C. CRITERIS AMBIENTALS 
 
Els criteris ambientals es valoraran d’acord amb l’antiguitat mitjana de la flota de 
vehicles i les emissions dels vehicles inscrits al registre de vehicles de l’Acord Marc.  
 
C1. Antiguitat mitjana de la flota de vehicles 
 
1. L’antiguitat mitjana de la flota de vehicles es valorarà amb una puntuació de fins a 15 
punts. A cada vehicle se li assigna una puntuació en funció de la seva antiguitat, segons 
la taula següent:  
 

Antiguitat Puntuació 

Inferior a 2 anys 15 

De 2 a 4 anys 12 

De 4 a 6 anys 9 

De 6 a 8 anys 6 

De 8 a 10 anys 3 

De 10 a 16 anys 0 (*) 

Superior a 16 anys No permès 

* En el cas dels vehicles de les tipologies C1 
(Vehicle sanitari sense llitera) i C2 (Vehicle 
sanitari amb llitera), l’antiguitat màxima 
permesa serà de 10 anys. 

 
2. L’antiguitat d’un vehicle es calcula com la diferència entre la data de la primera 
matriculació i la data de referència per a la valoració de les ofertes. 
 
La data de referència per a la valoració de les ofertes és la data que es pren com a 
referència per a determinar l’antiguitat dels vehicles en una licitació de contractes basats 
de l’Acord marc. Aquesta data coincideix amb el dia hàbil anterior a la data de publicació 
de l’estat del Registre de vehicles mitjançant Decret de Gerència, tal i com es descriu a 
la clàusula 8 d’aquest Plec. 
 
La publicació de l’estat del Registre de vehicles del Consell Comarcal es realitzarà 
durant la setmana prèvia a l’enviament de les invitacions per a participar a la licitació 
dels contractes basats de l’Acord marc, i inclourà totes les actualitzacions del Registre 
de vehicles realitzades fins a les 23:59:59 hores de la data de referència per a la 
valoració de les ofertes. 
 
3. La puntuació de l’antiguitat mitjana es calcularà com la mitjana aritmètica de les 
puntuacions de cada vehicle inscrit a l’Acord Marc.  
 
4. En el cas que la documentació tècnica d’un vehicle no es trobi degudament 
actualitzada a la publicació de l’estat del Registre de vehicles mitjançant Decret de 
Gerència descrita a la clàusula 8 d’aquest Plec, la seva puntuació per antiguitat serà de 
0 punts.  
 
C2. Emissions de la flota de vehicles 
 



 

 

1. Les empreses que disposin de vehicles de baixes emissions a la seva flota rebran 
una puntuació de fins a 5 punts. Aquest criteri es valorarà mitjançant els distintius 
ambientals definits per la Direcció General de Trànsit, d’acord amb la taula següent:  
 

Criteri Puntuació 

Més del 10% de la flota té un distintiu ambiental de 
categories ECO o 0 emissions 

5 

Més del 5% de la flota té un distintiu ambiental de 
categories ECO o 0 emissions 

2 

Altres casos 0 

 
2. En el cas que la documentació tècnica d’un vehicle no es trobi degudament 
actualitzada a la publicació de l’estat del Registre de vehicles mitjançant Decret de 
Gerència descrita a la clàusula 8 d’aquest Plec, quan es valori aquest criteri es tractarà 
com un vehicle sense distintiu ambiental. 
 
D. CRITERIS SOCIALS 
 
Els criteris socials es valoraran mitjançant la formació complementària dels conductors 
de l’empresa licitadora acreditada durant la valoració de l’Acord marc, i amb la tipologia 
de cinturons de seguretat dels vehicles inscrits al registre de vehicles de l’Acord Marc.  
 
D1. Tipologia de cinturons de seguretat de la flota de vehicles 
 
1. La tipologia de cinturons de seguretat de la flota de vehicles es tindrà en compte com 
a criteri de valoració a les licitacions dels contractes basats corresponents a les 
categories de transport escolar ordinari i transport escolar adaptat. A la resta de 
categories de transport, no es tindrà en compte aquest criteri. 
 
2. Per valorar aquest criteri, es calcularà el percentatge de vehicles de les tipologies A2 
(vehicle ordinari de més de 8 places) i B2 (vehicle adaptat de més de 8 places) que 
disposen de cinturons de seguretat amb tres punts de subjecció als seients de 
passatgers. 
 
3. La valoració de la tipologia dels cinturons de seguretat de la flota es realitzarà d’acord 
amb la taula següent: 
 

Criteri de valoració Puntuació 

Més del 90% dels vehicles de tipologia A2 i B2 
de la flota disposa de cinturons de seguretat 
amb tres punts de subjecció als seients dels 
passatgers 

5 

Més del 50% dels vehicles de tipologia A2 i B2 
de la flota disposa de cinturons de seguretat 
amb tres punts de subjecció als seients dels 
passatgers 

2,5 

Altres casos 0 

 
4. En el cas que la documentació tècnica d’un vehicle no es trobi degudament 
actualitzada a la publicació de l’estat del Registre de vehicles mitjançant Decret de 
Gerència descrita a la clàusula 8 d’aquest Plec, quan es valori aquest criteri es tractarà 
com un vehicle sense cinturons de seguretat amb tres punts de subjecció. 
 
D2. Formació complementària dels conductors de l’empresa licitadora 



 

 

 
1. Per a la valoració de la formació complementària dels conductors de l’empresa 
licitadora, s’aplicarà la puntuació obtinguda a la valoració d’aquest criteri a l’adjudicació 
de l’Acord marc, descrita a la clàusula 11.1 A) d’aquest Plec. Aquesta puntuació es 
mantindrà durant tota la vigència de l’Acord marc i no serà revisada. 
 
2. En el cas de les licitacions de contractes basats corresponents a les categories de 
transport escolar ordinari complementari, transport escolar adaptat complementari i 
transport sanitari, es duplicarà la puntuació obtinguda a la valoració de la formació 
complementària a l’adjudicació de l’Acord marc. 
 
3. La valoració de la formació complementària dels conductors de l’empresa licitadora 
es realitzarà d’acord amb la taula següent: 
 

Criteri de valoració 

Puntuació 
adjudicació 

Acord 
marc 

Puntuació contractes 
basats 

Rutes TEO i 
TEA 

Rutes TEOC, 
TEAC i TS 

Més del 90% dels conductors en plantilla han rebut 
formació complementària en matèria de conducció 
eficient 

2,5 2,5 5 

Més del 50% dels conductors en plantilla han rebut 
formació complementària en matèria de conducció 
eficient 

1 1 2 

Altres casos (conducció eficient) 0 0 0 

Més del 90% dels conductors en plantilla han rebut 
formació complementària en matèria de conducció 
segura 

2,5 2,5 5 

Més del 50% dels conductors en plantilla han rebut 
formació complementària en matèria de conducció 
segura 

1 1 2 

Altres casos (conducció segura) 0 0 0 

Puntuació màxima per formació complementària 5 5 10 

 
La valoració dels criteris relacionats amb la flota de vehicles es realitzarà d’acord amb 
les dades de l’estat del Registre de vehicles del Consell Comarcal publicat mitjançant 
Decret de Gerència. La documentació per actualitzar el Registre de vehicles lliurada en 
una data posterior a la data de referència per a la valoració de les ofertes no es tindrà en 
compte a la licitació en curs. 

 
15. L’apreciació d’ofertes anormalment baixes es realitzarà en els termes següents: 

 
a) Per a determinar si el preu ofert és anormalment baix la Mesa de contractació aplicarà 

les regles descrites a l’article 85 del RGLCAP. 
 
b) Per comprovar si s’ofereix una antiguitat contractual anormalment baixa, la Mesa de 

contractació seleccionarà, per a cada licitador, els vehicles de la flota compatibles, pel 
que fa a la categoria de transport escolar, capacitat i nombre de cadires de rodes, 
amb la ruta que es licita.  D’aquests triarà els dos vehicles de menor antiguitat i 
calcularà la mitjana de les seves antiguitats, essent el valor resultant el límit per a 
determinar les ofertes anormalment baixes. 

 
16. La durada dels contractes basats de l’Acord marc és independent de la durada de 

l’Acord marc i s’ha de regir pel que preveu l’article 29 de la LCSP. 
 



 

 

17. 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 Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, 

sobre contractació pública i per la que es deroga la Directiva 2004/18/CE. 
 

2. Els articles 219 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de contractes 
del sector públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives 
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 
3. El Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 

pública. 
 

4. El Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat 
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 

 
5. El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 

30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
6. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

 
7. El Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 

legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 

8. El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny.  

 
9. La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. 

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

persones en situació de dependència. 
 

11. La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i els reglaments i les 
altres normes que la desenvolupen. 

 
12. El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, 

relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 
95/46/CE. 

 
13. La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 

dels drets digitals. 
 

14. El Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de 
desembre. 

 
15. L’Ordenança reguladora de l’Administració electrònica del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental, la seu electrònica i el registre electrònic, publicada en el BOPB de 17 de febrer 
de 2014. 

 



 

 

16. El Reglament de factures del Consell Comarcal del Vallès Oriental publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona de 2 de febrer de 2015. 

 
17. L’ordenança fiscal número 3, reguladora de la taxa per l’expedició de documents 

administratius aprovada, el 20 de novembre de 2013, pel Ple del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, i publicada al BOPB de 3 de febrer de 2014. 

 
18. La Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i les normes que la desenvolupen. 

 
19. L’epígraf 2 de la Disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes del sector públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 
de 2014. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar l’expedient de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell Comarcal 

del Vallès Oriental (2022-04-S) (X2022002114) que està integrat pels documents 
següents: 
 
a) La memòria justificativa. 

 
b) El plec de prescripcions tècniques. 

 
c) El plec de clàusules administratives particulars. 

 
d) L’informe preceptiu de fiscalització de l’expedient per part d’Intervenció. 

 
e) L’informe jurídic preceptiu emès per la secretària accidental. 

 
2. Convocar la licitació de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell Comarcal 

del Vallès Oriental pel procediment obert. 
 

3. Publicar l’anunci de la licitació en el DOUE, en el perfil del contractant i en la plataforma 
de contractació electrònica Vortal.” 

 
El president 
 
Algun comentari al respecte? Passem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 31 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
7. Aprovar l’expedient 1 de modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos 
i despeses de l’exercici 2022, en la seva modalitat de generació de crèdits. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 16 de març de 2022, que és el que 
segueix: 



 

 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 24 de gener de 2022, el senyor Carles Fernández Pérez, gerent, ha emès l’informe 

següent: 
 
“El 24 de gener de 2022 el senyor Emiliano Cordero Soria, president del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental ha emès l’informe que diu: 
 

EXPEDIENT: X2022000377 
 

DEPARTAMENT:  Presidència 

ASSUMPTE:  Modificació pressupost 

TIPUS DE MODIFICACIÓ: Generació de crèdit 

IMPORT MODIFICACIÓ: 3.481,72 euros 

 
ANTECEDENTS: 
 
1. El 15 de desembre de 2021, amb número de registre d’entrada E2021019356, el Consorci 

de Residus del Vallès Oriental ha comunicat al Consell Comarcal del Vallès Oriental 
l’aportació 3.481,72 euros. 

 
2. El detall de les aplicacions pressupostàries per a la modificació del pressupost és:  
 
PRESSUPOST DESPESES 
90 92000 15100 Gratificacions ............................................................................... 3.481,72 € 
 
PRESSUPOST INGRESSOS 
90 46701 CGRVO: Aportació conveni assistència tècnica jurídica ........................ 3.481,72 € 
 
Per tot això, INFORMO: 
 
Que es procedeixi a la modificació de crèdit per generació de crèdit per un import total de tres 
mil quatre-cents vuitanta-un euros amb setanta-dos cèntims (3.481,72 euros) 

 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Aprovar la modificació del pressupost mitjançant 2022/01, per un import total de tres mil quatre-

cents vuitanta-un euros amb setanta-dos cèntims  (3.481,72 €) d’acord amb el detall següent: 
 

PRESSUPOST DESPESES 
90 92000 15100 Gratificacions ............................................................................... 3.481,72 € 
 
PRESSUPOST INGRESSOS 
90 46701 CGRVO: Aportació conveni assistència tècnica jurídica ........................ 3.481,72 € 
 

2. Donar compte i ordenar al Servei de Comptabilitat del Consell Comarcal del Vallès Oriental, i a la 
Intervenció per dur a terme de manera immediata la comptabilització i execució de les diverses 
operacions comptables i tràmits de tipus econòmic-administratius d’aquestes específiques 
modificacions al Pressupost de l’Exercici 2022.” 

 
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 43 del Reial decret 500/1990 de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I 



 

 

del títol VI de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals –
actualment, Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovada pel Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març de 2005- relatiu a la generació de crèdits.  

 
2. L’article 22 de les Bases d’execució del pressupost general d’ingressos i despeses de 

2022, relatiu a la tramitació dels expedients de generacions de crèdit.  
 
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi:  
 
1. Aprovar l’expedient de generació de crèdits número 1 del pressupost general d’ingressos 

i despeses de l’any 2022, en el sentit següent: 
 

PRESSUPOST DESPESES 
90 92000 15100 Gratificacions .................................................................... 3.481,72 € 
 
PRESSUPOST INGRESSOS 
90 46701 CGRVO: Aportació conveni assistència tècnica jurídica .............. 3.481,72 € 
 

2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la província de 
Barcelona. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, 
el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període 
d’exposició, per resoldre-les.” 

 
El president 
 
Algun comentari al respecte? Passem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 19 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, Àlex Valiente Almazan i Eduard Vallhonesta Alarcón; per 
part del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts), els senyors i les senyores Gemma 
Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, Raül Garcia Ramírez, Joan Daví Mayol, 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 12 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, 
Imma Ortega i Martí i Marina Planellas i Alegre; per part del Grup Comarcal Ciutadans, el 
senyor Manuel Losada Seivane, i per part del Grup Comarcal CUP Vallès Oriental – 
Alternativa Municipalista, el senyor Luís Toral Ortega. 
 
 
8. Aprovar les bases que regulen la convocatòria de processos de selecció de 
personal temporal al Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 16 de març de 2022, que és el que 
segueix: 
 



 

 

“RELACIÓ DE FETS 
 

1. El 7 de març de 2022, el senyor Carles Fernández Pérez, cap de l'Àrea de Persones i 
Valors, ha emès l’informe en relació amb les bases i convocatòria de processos de 
selecció temporals següents:  

 

 Una plaça de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, subescala tècnica de 
gestió, escala d’administració general, de la plantilla del personal funcionari interí per 
programes del Consell Comarcal, per gestionar el programa d’agents d’ocupació i 
desenvolupament local AODL Tècnic SIG de Polígons d’Activitat Econòmica adscrita al 
Servei de Millora i Estratègia Corporativa de la Gerència.  
 

 Una plaça de tècnic/a referent d’ocupació juvenil, del grup de classificació A2, subescala 
tècnica de gestió, escala d'administració general, de la plantilla del personal funcionari 
interí per programes del Consell Comarcal, adscrita a l’Àrea de Serveis Personals. 

 

 Una plaça de tècnic/a superior de serveis jurídics, grup de classificació A1, subescala 
tècnica superior, escala d’administració general de la plantilla del personal funcionari 
interí per programes del Consell Comarcal del Vallès Oriental adscrita a Serveis Jurídics.  

 
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 283.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat 

pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.  
2. Els articles 55 i 76 del Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel 

Decret 214/1990, de 30 de juliol.  
3. L’article 102.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 

l’article 286.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que fa l’aprovació de les bases per les quals 
s’ha de regir la selecció del personal de les entitats locals.  

4. L’article 100.2 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
segons el qual correspon a l’Administració de l’Estat establir reglamentàriament les 
regles bàsiques i els programes mínims a què ha d’ajustar-se el procediment de selecció 
i formació dels funcionaris al servei de l’Administració local.  

5. El Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s’aproven les regles bàsiques i els 
programes mínims a què ha d’ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris de 
l’Administració local, de caràcter bàsic a efectes del que disposa l’article 149.1.18 de la 
Constitució.  

6. L’article 90 i ss del Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que fa al règim de la convocatòria.  

7. L’article 13.1 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya aprovat pel 
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre.  

 
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar les bases que regulen la convocatòria del procés de selecció temporal.  
 



 

 

BASES QUE REGULEN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ I PROVISIÓ 
DE PERSONAL TEMPORAL 
  
1. Objecte de la convocatòria 
 
És objecte d’aquesta convocatòria la selecció i provisió de les places temporals següents.   
 

GERÈNCIA, SERVEI DE MILLORA I ESTRATÈGIA CORPORATIVA 
 

 Una plaça de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, subescala tècnica de 
gestió, escala d’administració general, de la plantilla del personal funcionari interí 
per programes del Consell Comarcal, per gestionar el programa d’agents 
d’ocupació i desenvolupament local AODL Tècnic SIG de Polígons d’Activitat 
Econòmica adscrita al Servei de Millora i Estratègia Corporativa de la Gerència.  
 
Contractació condicionada al finançament del programa que motiva el procés de 
selecció.  

 
- SOU BRUT ANUAL: 32.825,02 EUROS 

 
El sistema de selecció i provisió d’aquesta plaça serà per concurs oposició i torn lliure.  
 
Les tasques que es desenvoluparan en aquests llocs de treball seran en relació amb les 
funcions següents: 

 
1) Realització del treball de camp als PAE del Vallès Oriental per a l’obtenció de 

informació degudament georeferenciada dels PAE, de les empreses ubicades i de 
la oferta de naus i solars disponibles.  

2) Tractament i sistematització de les dades i informació geogràfica mitjançant 
programes informàtics de tractament d’informació geogràfica.  

3) Actualització de la informació geogràfica del gestor / portal web del cens 
d’empreses, naus, solars i serveis dels PAE del Vallès Oriental.  

4) Explotació i tractament mensual de les dades d’ofertes de naus i solars. 
5) Georeferenciació de les ofertes gestionades pel Consell Comarcal del Vallès 

Oriental. 
6) Seguiment i control de la georeferenciació gestionada per cada un dels ajuntaments 

que decideixi assumir aquesta tasca.  
7) Coordinació amb els tècnics GIS dels ajuntaments de la comarca.  
8) Tractament de informació geogràfica i elaboració de mapes de PAE de la comarca 

per a ajuntaments i organitzacions empresarials i/o socials membres de la TVOA.  
9) Coordinació amb els tècnics responsables del projecte de naus i solars disponibles 

de l’AMB. 
10) Qualsevol altra comanda o sol·licitud d’informació georeferenciada d’algun bé 

material del Consell Comarcal del Vallès Oriental i/o els seus organismes 
autònoms.   

 
ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 

 

 Una plaça de tècnic/a referent d’ocupació juvenil, del grup de classificació A2, 
subescala tècnica de gestió, escala d'administració general, de la plantilla del 
personal funcionari interí per programes del Consell Comarcal, adscrita a l’Àrea 
de Serveis Personals. 
 

Contractació condicionada al finançament del programa que motiva el procés de 



 

 

selecció.  
 

- SOU BRUT ANUAL: 28.639,30 EUROS 
 
El sistema de selecció i provisió d’aquesta plaça serà per concurs oposició i torn lliure.  
 
Les tasques que es desenvoluparan en aquests llocs de treball seran en relació amb les 
funcions següents: 

 
1) Informar a les persones interessades sobre recursos i programes genèrics per a 

Informar a les persones interessades sobre recursos i programes genèrics p persones 
joves, amb una especial rellevància de tota aquella informació relacionada amb els 
àmbits formatius i laborals a la comarca i a Catalunya.  

2) Acompanyar i assessorar als joves que vénen a l’Oficina Jove derivats per l’Oficina de 
Treball de la comarca i/o d’altres equipaments juvenils, ens locals, etc. de la comarca 

3) Sessions de tutoria individual i/o grupal i acompanyament, on es treballaran de forma 
concreta els aspectes següents: 

4) La identificació i desenvolupament de les competències clau per l'ocupabilitat 
-  Aproximació al context Laboral 
-  Identificació de competències bàsiques i transversals 

5) Anàlisi de l'ocupabilitat 
- - Motivacions i interessos 
- - Mercat de treball i ocupacions 
- - Recerca de feina 
- - Canals, eines i procés de selecció 

 
6) Treballar de forma coordinada i en xarxa amb els agents socials i ens locals de la 

comarca per tal de poder oferir als joves que participin en el projecte una resposta 
adequada a la seva necessitat, com pugui ser: 
 

- Oferta formativa 
- Formació com a aprenents 
- Pràctiques a empreses, etc. 

 
ÀREA DE SERVEIS JURÍDICS  

 

 Una plaça de tècnic/a superior de serveis jurídics, grup de classificació A1, 
subescala tècnica superior, escala d’administració general de la plantilla del 
personal funcionari interí per programes del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
adscrita a Serveis Jurídics.  
 
Contractació condicionada al finançament dels programes que motiven el procés 
de selecció.  

 
 

- SOU BRUT ANUAL: 36.271, 64EUROS 
 
El sistema de selecció i provisió d’aquesta plaça serà per concurs oposició i torn lliure.  

 
Les tasques que es desenvoluparan en aquests llocs de treball seran en relació amb les 
funcions següents: 

 
1) Redactar i revisar expedients de contractació (plecs, actes, acords, contractes, 

informes, entre d’altres). 



 

 

2) Redactar i revisar convenis 
3) Redactar i revisar bases per a l’atorgament de subvencions i els respectius acords 
4) Redactar i revisar ordenances, fiscals i reglamentaries.  
5) Redactar, analitzar i revisar recursos administratius 
6) Redactar i revisar escrits d’al•legacions i altra documentació jurídica  
7) Examinar i contestar recursos administratius 
8) Cerca de doctrina, jurisprudència i legislació per orientar els serveis comarcals 
9) Elaborar i obrir expedients sancionadors, i en matèria de responsabilitat patrimonial 
10) Redactar informes jurídics 
11) Assistir jurídicament a ajuntaments i altres ens en el marc de convenis de 

col•laboració 
12) Interlocutor amb tercers sobre els temes pels quals se li faculti 
13) Analitzar i preparar expedients judicials 
14) Analitzar i orientar jurídicament les propostes de les àrees del CCVOR 
15) Redactar propostes, dictàmens i acords del òrgans de govern del CCVOR 
16) I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes. 

 
 
2. Condicions i requisits de participació de les persones aspirants  

 
Per ser admès per fer les proves selectives les persones aspirants han de reunir els requisits 
i les condicions següents: 

 
a) Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels 

estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats 
per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També seran admesos el 
cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge tant dels espanyols com dels 
nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, qualsevol que sigui la seva 
nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i els descendents siguin 
menors de 21 anys o majors d’aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors.  
És preceptiva la nacionalitat espanyola en aquells llocs de treball que impliquin una 
participació en l’exercici públic o en les funcions que tenen per objecte la salvaguarda 
dels interessos de l’Estat o de les administracions públiques. 

 
b) Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa. 

 
c) Posseir la titulació suficient, els mèrits i capacitats i estar en condicions de tenir l’acreditació 

corresponent en la data en què s’acabi el termini de presentació de sol·licituds per prendre 
part en les proves selectives: 

 
GERÈNCIA, SERVEI DE MILLORA I ESTRATÈGIA CORPORATIVA:  

 

 Tècnic/a de gestió AODL: Grau universitari en geografia, economia, ciència política i 
gestió pública, ciències ambientals, empresa i tecnologia o altres de naturalesa anàloga. 

 
ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 

 Tècnic/a de gestió referent d’ocupació juvenil. Grau universitari o titulació equivalent.  
 

ÀREA DE SERVEIS JURÍDICS 
 

 Tècnic/a superior de serveis jurídics: Llicenciatura o Grau universitari en Dret. 
 



 

 

Les titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’estar homologades a les titulacions 
reconegudes a Espanya de conformitat amb el que estableix la normativa sobre aquesta 
matèria.  

 
d) Tenir capacitat funcional per a l'exercici de les places convocades. 
 
e) No estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les 

administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats 
autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs 
públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala de funcionari, o per exercir 
funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, del qual hagi 
estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre Estat no ha de trobar-se 
inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o 
equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l’ocupació 
pública. 

 
f) Pel lloc de treball de Serveis Personals s’haurà d’aportar una declaració responsable 

mitjançant jurament o promesa, de no haver estat condemnats per sentència ferma per 
delictes contra la llibertat i indemnitat sexual (segons Annex IV). 

 
Els aspirants que disposin de NIE hauran d’acreditar no haver estat condemnats per 
sentència ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual en el país d’origen 
mitjançant l’acreditació que correspongui.  
 
Tots els requisits exigits s’han de tenir en el dia que acabi el termini de presentació de 
sol·licituds, i s’han de mantenir en el moment de l’atorgament del contracte o el 
nomenament.  

 
3. Presentació de les sol·licituds 
 
3.1 Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives podran presentar la 

sol·licitud en model oficial que està disponible a la pàgina web d’aquest Consell 
Comarcal www.vallesoriental.cat (instància genèrica) pels mitjans següents: 
 

a) En el registre electrònic del Consell Comarcal o en el registre electrònic de les 
administracions públiques relacionades a l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (en 
endavant, LPACAP). 

b) De manera presencial, a les oficines de registre del Consell Comarcal, carrer Miquel 
Ricomà núm. 46 de Granollers, els matins de dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 
hores i les tardes dels dimecres de 16.00 a 18.00 hores. 

c) A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’estableixi. 
d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger. 
e) A les oficines d’assistència en matèria de registres. 

 
En el cas que s’opti per presentar la sol·licitud en altres registres públics habilitats 
diferents del propi del Consell Comarcal del Vallès Oriental o a les oficines de Correus, 
s’haurà de trametre via correu electrònic (piv@vallesoriental.cat), el mateix dia, còpia de 
la sol·licitud degudament registrada o segellada. 

 
A la sol·licitud s’han d’adjuntar els documents següents: 

 
a) Fotocòpia del document d’identitat. 
b) Currículum vitae. 



 

 

c) Fotocòpia de la titulació acadèmica exigida a les bases. 
d) Fotocòpia de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats i valorables a la 

fase de concurs i dels requisits mínims necessaris per tenir dret a participar en les 
proves. 

e) Resguard acreditatiu de l’ingrés de la taxa dels drets d’examen. 
 

3.2 El termini per presentar les sol·licituds serà de 15 dies hàbils, a comptar a partir de 
l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona.  

3.3 Els/les aspirants amb discapacitat que desitgin l’adaptació de temps i mitjans per a la 
realització de les proves, o l’adaptació del lloc de treball, han de fer constar aquestes 
circumstàncies a la sol·licitud i aportar un certificat emès per l’equip de valoració multi 
professional competent que indiqui quines són les adaptacions necessàries. En el 
cas que optin per la quota de reserva de persones discapacitades han d'indicar 
expressament a la sol·licitud el grau de discapacitat. 

3.4 Per ser admès a les proves selectives n'hi ha prou que els/les aspirants manifestin a 
la sol·licitud que compleixen totes les condicions referides a la base general segona, 
les quals s’hauran d’acreditar posteriorment en finalitzar el procés selectiu. 

 
En presentar la sol·licitud, els aspirants han d’abonar en concepte de drets d’examen per 
prendre part en les proves selectives, l’import següent:  
 
A1 i A2: 31,65 euros 
C1 i C2: 13,55 euros 
 
Exempció 

 
Queden exempts parcialment del pagament els/les subjectes passius que es trobin en 
situació legal d'atur sense prestació sempre que ho acreditin documentalment, mitjançant 
la presentació d’un certificat emès per l’OTG en el període de, com a màxim, un mes 
previ a la data de presentació de la documentació. L’exempció és el 50% de la quota 
tributària. 
 
El pagament d’aquest import es farà efectiu mitjançant ingrés en efectiu o transferència 
bancària al compte ES88 0182 6035 4002 0160 0971, del BBVA, o bé per gir postal o 
telegràfic. En tots els casos, s’ha de presentar amb la sol·licitud la còpia del resguard 
acreditatiu de l’ingrés, i, en el cas dels girs postals, es farà constar el nom de l’aspirant, 
la data i el número del gir. 

 
Devolució de la taxa. No serà procedent en cap cas la devolució de la taxa en els 
supòsits d'exclusió de la convocatòria per causa imputable a la persona interessada. 

 
4. Llista d’aspirants admesos i exclosos 

 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el president del Consell Comarcal dicta un 
decret, en el termini d’un mes, i declara aprovada la llista provisional dels aspirants admesos 
i exclosos, que s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Es 
concedeix un termini de deu dies hàbils a l’efecte d’efectuar reclamacions, en els termes que 
preveu l’article 68 de la LPACAP. 
 
Així mateix, a l’esmentat decret s’anuncia el lloc, la data i l’hora d’inici de les proves; l’ordre 
d’actuació dels aspirants i la composició del tribunal qualificador. 
 



 

 

La relació d’admesos ha de contenir el nom, els cognoms dels aspirants, ordenats 
alfabèticament segons els cognoms. 
 
La relació d’exclosos, que figura a continuació de l’anterior, s’ordena, en primer lloc, per les 
causes d’exclusió, d’acord amb els requisits i les formalitats exigits en aquestes bases i, dins 
de cada grup, per l’ordre alfabètic del cognom dels aspirants, amb expressió del document 
d’identitat. 
 
5. Tribunal qualificador 
 
El tribunal qualificador de les proves nomenat pel president del Consell Comarcal està 
constituït per: 
 
a) President 
 

- El cap de l’Àrea de Persones i Valors o persona en qui delegui. 
 
b) Vocals (amb veu i vot) 
 

- El cap de l’Àrea de la plaça la qual s’està seleccionant o persona amb la titulació 
corresponent. 

- Un empleat públic amb la titulació adequada en cada cas. 
 

Per corregir la prova de català, si s’escau, el tribunal compta amb l’assistència d’un/a 
representant del Consorci per a la Normalització Lingüística. 
 
Per corregir la prova d’informàtica, si així es preveu, el tribunal compta amb l’assistència del 
Servei de Tecnologies de la Informació i la Comunicació del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental.  
 
El tribunal està integrat, a més, pels membres suplents respectius que, simultàniament amb 
els titulars, són designats per a la constitució del tribunal. Els vocals han de tenir una 
titulació igual o superior a l’exigida per a l’accés a les places objecte de la convocatòria. 
 
La designació dels membres del tribunal s’ha d’ajustar a les regles establertes en l’article 60 
del text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic aprovat pel RDL 5/2015, de 30 d’octubre, i 
es fa pública mitjançant anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels seus 
membres, ja siguin titulars o suplents, i les decisions s’han d’adoptar per majoria simple; en 
cas d’empat, decideix el vot de qualitat del president. 

 
El tribunal pot disposar de l’assessorament d’especialistes, per a totes o algunes de les 
proves, els quals s’han de limitar a l’exercici de les seves especialitats tècniques. 
 
El tribunal ha d’adoptar les previsions necessàries perquè els aspirants amb disminució 
gaudeixin de condicions similars, per dur a terme les proves, a les de la resta dels aspirants. 
El tribunal pot demanar prèviament l’informe de l’administració laboral sanitària o dels 
òrgans competents en matèria de disminució pel que fa als aspirants que hagin al·legat 
aquesta condició. 
 
La no presentació d’un/a aspirant a qualsevol de les proves en el moment de ser cridat 
determina automàticament la pèrdua del dret a participar en la prova i en les successives, i 
queda exclòs, en conseqüència, del procés selectiu. 



 

 

 
L’abstenció i recusació dels membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 
28 i 29 de la LPACAP. 
 
6. Inici i desenvolupament del procediment de selecció 
 
El procediment de selecció s’inicia amb la convocatòria, que correspon al president del 
Consell Comarcal i s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Per 
identificar-se els aspirants han de concórrer a cada exercici amb el document d’identitat. 
 
De conformitat amb l’establert a l’article 70 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) que obliga a la instrucció 
electrònica de tots els expedients administratius, el secretari del Tribunal de procés selectiu 
digitalitzarà i emetrà copia autèntica en el moment de finalització de la prova dels documents 
manuscrits que constitueixen la contestació de les persones aspirants a les diferents proves 
del procés de selecció.  
 
Les entrevistes als candidats podran fer-se mitjançant videoconferència, mitjà que permetria 
complir el requisit de constatació de la presència personal durant el desenvolupament de 
l’entrevista, tant del candidat com dels membres de Tribunal, conèixer la identitat dels 
membres i participants, el contingut de les seves manifestacions i el moment en què 
aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre elles en temps 
real.  
 
Cal tenir disponibilitat dels mitjans durant la sessió i la participació dels candidats en 
l’entrevista cal que es pugui constatar en l’expedient administratiu mitjançant la gravació.  
 
a) La plataforma Teams és compatible amb PC, Mac, Linux, iOS, Android i exploradors 

web  
 
Mac o Windows 
Per a comprovar si el seu Mac o Windows compleix els requisits del sistema, aneu a la 
pàgina requisits de maquinari per a Microsoft Teams. 
 
Explorador web 
Per a obtenir una llista d'exploradors compatibles, vagi a exploradors compatibles per a 
obtenir Teams pàgina.  
 
Telèfons i tauletes Android: 
Teams funciona amb dispositius que utilitzin les quatre darreres versions del sistema 
operatiu Android. 

 
iPhone, iPad i iPod: 
Teams funciona amb dispositius que utilitzin les dues darreres versions iOS 
 

b) El registre i l’accés dels aspirants a l’entrevista es du a terme a través de l’enllaç descrit  
a l’anunci d’admesos i exclosos.  

 
c) La plataforma permet l’enregistrament de la veu i la imatge de la sessió que resta 

emmagatzemada en els servidors locals del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
 
GERÈNCIA, SERVEI DE MILLORA I ESTRATÈGIA CORPORATIVA 
 



 

 

 Proves per la plaça de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, subescala 
tècnica de gestió, escala d’administració general, de la plantilla del personal 
funcionari interí per programes del Consell Comarcal, per gestionar el programa 
d’agents d’ocupació i desenvolupament local AODL Tècnic SIG de Polígons 
d’Activitat Econòmica adscrita al Servei de Millora i Estratègia Corporativa de la 
Gerència.  

 
Fase oposició 
 
Prova 1. De Caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Contestar preguntes en 
relació amb el temari de l’annex I. El temps per fer aquesta prova és d’una hora. Es puntua 
de 0 a 10 punts.  
 
Per superar la prova 1 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim.  
 
Prova 2. De Caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Consisteix en 
desenvolupar un cas pràctic en relació amb la incorporació d’informació geogràfica, 
correcció i manipulació d’una base de dades ja existent, tractament de dades i representació 
gràfica de la informació; tot en relació amb el temari de l’annex I. El temps per fer aquesta 
prova és d’una hora i mitja. Es puntua de 0 a 10 punts.  
 
Per superar la prova 2 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim.  
 
Prova 3. De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua catalana, que pel 
grup A1 serà equiparable al nivell C. Es valora com a apte o no apte. En el cas que els 
aspirants acreditin estar en possessió del nivell C, de la Junta Permanent de Català o 
d’algun dels certificats, diplomes i títols equiparables, quedaran exempts de fer la prova. 
 
Prova 4. Entrevista, de caràcter obligatòria i no eliminatòria. S’entrevistarà als aspirants que 
hagin superat la prova anterior i valora els aspectes següents: 
  
- Nivell de formació  
- Experiència professional  
- Capacitat d’integració  
- Aptitud laboral  
 
Es puntua de 0 a 5 punts.  
 
Mèrits a valorar  
 
Es valoren els mèrits degudament acreditats en el moment de la presentació de les 
sol·licituds i la puntuació se suma a la fase d’oposició en el cas d’aquells candidats que 
hagin superat les proves, d’acord amb els barems següents:  
 
a) Per desenvolupar activitats substancialment coincidents o anàlogues en el seu contingut 

professional i nivell tècnic, a les corresponents a la plaça que s’opta, a raó de 0,5 punts 
per any o fracció superior a 6 mesos, fins a un màxim de dos punts.  

 

 L'experiència a les empreses privades s'acredita amb l'informe de vida laboral emès dins 
el mes anterior a la finalització del termini de presentació d'instàncies i amb una 
certificació amb indicació expressa la categoria professional desenvolupada, funcions, 
període de temps, règim de dedicació, experiència adquirida i amb una identificació 
inequívoca del sotasignat i de l’empresa mitjançant una firma i un segell respectivament.  

 



 

 

 L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha 
d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent (Reial Decret 1461/1982, de 25 
de juny, pel qual es dicten normes d’aplicació de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de 
reconeixement de serveis previs a l’Administració pública.) amb indicació expressa de 
l'escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, 
règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis prestats en aquesta 
administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i valoraran amb 
base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones aspirants.  

 
b) Per a la realització acreditada de cursos de formació i/o perfeccionament relacionats 

amb les funcions pròpies del lloc a proveir, fins a un màxim de dos punts, a raó del 
barem següent:  

 
0,1 punts................. de 15 a 30 hores  
0,2 punts ................. de 31 a 50 hores  
0,3 punts................. de 51 a 100 hores  
0,4 punts................. de 101 a 150 hores  
0,5 punts................. de 151 a 300 hores  
1 punts....................de més de 300 hores  

 
L'acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació 
de l'entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits. En el 
supòsit que no s'especifiqui la duració en hores o crèdits o sigui inferior a 15 hores, quedarà 
a criteri del tribunal la valoració o no del mèrit. En cas que es valori, es farà aplicant la 
puntuació mínima establerta a les bases específiques.  
 
ÀREA DE SERVEIS PERSONALS.  
 

 Proves per la plaça de tècnic/a referent d’ocupació juvenil, del grup de classificació 
A2, subescala tècnica de gestió, escala d'administració general, de la plantilla del 
personal funcionari interí per programes del Consell Comarcal, adscrita a l’Àrea de 
Serveis Personals.  

 
Fase oposició 
 
Prova 1. De caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Contestar preguntes en 
relació amb el temari de l’annex II. El temps per fer aquesta prova és d’una hora. Es puntua 
de 0 a 10 punts.  
 
Per superar la prova 1 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim. 

 
Prova 2. De caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Consisteix a 
desenvolupar un cas pràctic en relació amb el temari de l’annex II, si s’escau, mitjançant 
suport informàtic, i segons les funcions del lloc de treball. El temps per fer aquesta prova és 
d’una hora i mitja.  
 
Per superar la prova 2 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim. 
 
Prova 3. De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua catalana. Es 
valora com a apte o no apte. En el cas que els aspirants acreditin estar en possessió del 
nivell C, de la Junta Permanent de Català o d’algun dels certificats, diplomes i títols 
equiparables, quedaran exempts de fer la prova. 

 



 

 

Prova 4. Entrevista, de caràcter obligatòria i no eliminatòria. S’entrevistarà als aspirants que 
hagin superat la prova anterior i es valora els aspectes següents: 
 

- Nivell de formació 

- Experiència professional 

- Capacitat d’integració 

- Aptitud laboral 
 
Es puntua de 0 a 5 punts. 
 
Mèrits a valorar  
 
Es valoren els mèrits degudament acreditats en el moment de la presentació de les 
sol·licituds i la puntuació se suma a la fase d’oposició en el cas d’aquells candidats que 
hagin superat les proves, d’acord amb els barems següents: 
 
a) Per desenvolupar activitats substancialment coincidents o anàlogues en el seu contingut 

professional i nivell tècnic, a les corresponents a la plaça que s’opta o del grup de 
classificació inferior, a raó d’un punt per cada any o fracció superior a sis mesos, fins a 
un màxim de dos punts. 
 

 L'experiència a les empreses privades s'acredita amb l'informe de vida laboral emès dins 
el mes anterior a la finalització del termini de presentació d'instàncies i amb una 
certificació amb indicació expressa la categoria professional desenvolupada, funcions, 
període de temps, règim de dedicació, experiència adquirida i amb una identificació 
inequívoca del sotasignat i de l’empresa mitjançant una firma i un segell respectivament. 
 

 L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha 
d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent (Reial Decret 1461/1982, de 25 
de juny, pel qual es dicten normes d’aplicació de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de 
reconeixement de serveis previs a l’Administració pública.) amb indicació expressa de 
l'escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, 
règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis prestats en aquesta 
administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i valoraran amb 
base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones aspirants. 
 

b) Per a la realització acreditada de cursos de formació i/o perfeccionament relacionats 
amb les funcions pròpies del lloc a proveir, fins a un màxim de dos punts, a raó del 
barem següent: 

 
 0,1 punts................. de 15 a 30 hores 
 0,2 punts ................ de 31 a 50 hores 
 0,3 punts................. de 51 a 100 hores 
 0,4 punts................. de 101 a 150 hores 
 0,5 punts................. de 151 a 300 hores 
 1 punts....................de més de 300 hores 
 

L'acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació 
de l'entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits. En el 
supòsit que no s'especifiqui la duració en hores o crèdits o sigui inferior a 15 hores, quedarà 
a criteri del tribunal la valoració o no del mèrit. En cas que es valori, es farà aplicant la 
puntuació mínima establerta a les bases específiques. 



 

 

 
ÀREA DE SERVEIS JURÍDICS 
 
- Proves per la plaça de tècnic/a superior de serveis jurídics, grup de classificació 

A1, subescala tècnica superior, escala d’administració general de la plantilla del 
personal funcionari interí per programes del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
adscrita a Serveis Jurídics. 

 
Fase oposició 
 
Prova 1. De caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Contestar preguntes en 
relació amb el temari de l’annex III. El temps per fer aquesta prova és d’una hora. Es puntua 
de 0 a 10 punts.  
 
Per superar la prova 1 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim. 

 
Prova 2. De caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Consisteix a 
desenvolupar un cas pràctic en relació amb el temari de l’annex III, si s’escau, mitjançant 
suport informàtic, i segons les funcions del lloc de treball. El temps per fer aquesta prova és 
d’una hora i mitja.  
 
Per superar la prova 2 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim. 
 
Prova 3. De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua catalana, que pel 
grup A2 serà equiparable al nivell C. Es valora com a apte o no apte. En el cas que els 
aspirants acreditin estar en possessió del nivell C, de la Junta Permanent de Català o 
d’algun dels certificats, diplomes i títols equiparables, quedaran exempts de fer la prova. 

 
Prova 4. Entrevista, de caràcter obligatòria i no eliminatòria. S’entrevistarà als aspirants que 
hagin superat la prova anterior i es valora els aspectes següents: 
 

- Nivell de formació 

- Experiència professional 

- Capacitat d’integració 

- Aptitud laboral 
 
Es puntua de 0 a 5 punts. 
 
Mèrits a valorar  
 
Es valoren els mèrits degudament acreditats en el moment de la presentació de les 
sol·licituds i la puntuació se suma a la fase d’oposició en el cas d’aquells candidats que 
hagin superat les proves, d’acord amb els barems següents: 
 
a) Per desenvolupar activitats substancialment coincidents o anàlogues en el seu contingut 

professional i nivell tècnic, a les corresponents a la plaça que s’opta, a raó d’un punt per 
cada sis mesos o fracció superior a tres mesos, fins a un màxim de dos punts. 
 

 L'experiència a les empreses privades s'acredita amb l'informe de vida laboral emès dins 
el mes anterior a la finalització del termini de presentació d'instàncies i amb una 
certificació amb indicació expressa la categoria professional desenvolupada, funcions, 



 

 

període de temps, règim de dedicació, experiència adquirida i amb una identificació 
inequívoca del sotasignat i de l’empresa mitjançant una firma i un segell respectivament. 
 

 L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha 
d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent (Reial Decret 1461/1982, de 25 
de juny, pel qual es dicten normes d’aplicació de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de 
reconeixement de serveis previs a l’Administració pública.) amb indicació expressa de 
l'escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, 
règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis prestats en aquesta 
administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i valoraran amb 
base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones aspirants. 
 

b) Per a la realització acreditada de cursos de formació i/o perfeccionament relacionats 
amb les funcions pròpies del lloc a proveir, fins a un màxim de dos punts, a raó del 
barem següent: 

 
 0,1 punts................. de 15 a 30 hores 
 0,2 punts ................ de 31 a 50 hores 
 0,3 punts................. de 51 a 100 hores 
 0,4 punts................. de 101 a 150 hores 
 0,5 punts................. de 151 a 300 hores 
 1 punts....................de més de 300 hores 
 

L'acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació 
de l'entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits. En el 
supòsit que no s'especifiqui la duració en hores o crèdits o sigui inferior a 15 hores, quedarà 
a criteri del tribunal la valoració o no del mèrit. En cas que es valori, es farà aplicant la 
puntuació mínima establerta a les bases específiques. 
 
 
7. Qualificació final 
 
La qualificació final és el resultat de sumar la puntuació obtinguda de la fase de concurs més 
l’obtinguda a la fase d’oposició.  
 
8. Relació d’aprovats i proposta de nomenament i de contractacions 
 
Després d’efectuar la qualificació dels exercicis, el tribunal farà pública al tauler d’anuncis 
del Consell Comarcal la llista dels aspirants que hagin superat la totalitat de les proves per 
ordre de puntuació, i la trametrà a la Gerència del Consell Comarcal, perquè nomeni als 
funcionaris interins i contracti el personal laboral. 

  
En cas d’empat, l’ordre s’establirà atenent, en primer lloc i en els procediments de concurs 
oposició, a la persona aspirant que hagi obtingut la major puntuació en la fase d’oposició. Si 
persisteix l’empat, així com en els procediments d'oposició, segons la puntuació obtinguda 
en la quarta prova (pràctica). Si encara persisteix l'empat, es faculta l’òrgan de selecció per 
ordenar una prova d’aptitud relacionada amb les funcions pròpies de les places convocades 
que determinarà l’aspirant amb millor capacitat. 
 
El tribunal, no obstant això, només pot declarar aprovats un nombre d’aspirants no superior 
al de les places objecte de la convocatòria.  
 
9. Presentació de documents 
 



 

 

Els/les aspirants proposats/des han de presentar als Serveis de Persones i Valors de la 
corporació, en el termini de quinze dies hàbils a partir de l'endemà de l'exposició de la llista 
de persones aprovades i sense requeriment previ, els documents acreditatius de les 
condicions de capacitat i dels requisits exigits que es detallen a la base general segona. 
 
10. Incompatibilitats 
 
En l'exercici de la funció pública atribuïda a la plaça a la qual ha estat destinat/da, serà 
aplicable al/a la funcionari/ària la normativa vigent sobre el règim d'incompatibilitats en el 
sector públic, en compliment de la qual la persona aspirant, abans d'incorporar-se al servei 
de la corporació, ha d'efectuar una declaració d'activitats i, si escau, sol·licitar la 
compatibilitat en el formulari que li facilitaran els Serveis Persones i Valors de la corporació, 
o exercir, altrament, l'opció que preveu l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre i 
l'article 337 del Decret 214/1990. 
 
11. Adjudicació de destinacions 
 
L'assignació de les destinacions s'efectuarà directament segons l'ordre de qualificació final 
obtinguda al concurs oposició, sempre que compleixin els requisits establerts a la relació de 
llocs de treball.  
 
Un cop es faci saber les destinacions disponibles a cada un dels aspirants, aquest hauran 
de manifestar en un termini no superior a 48 hores quin és la seva opció.  
 
12. Incidències 
 
El tribunal queda facultat per resoldre qualsevol dubte que es presenti durant aquesta 
convocatòria i per prendre els acords necessaris per al bon ordre de les proves selectives. 
 
13. Impugnacions 
 
Aquestes bases i la seva convocatòria, els actes administratius que se’n derivin, així com 
l’actuació del tribunal, poden ser impugnats pels interessats en els casos i la forma 
establerts en la LPACAP. 
 
14. Disposició addicional  
 
En allò que no està previst a les bases, es procedeix d’acord amb el que preveu el RDL 
5/2015, de 30 d’octubre, per la que s’aprova l’Estatut bàsic de l’empleat públic, pel Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel Decret 
214/1990, de 30 de juliol i, supletòriament, per la refosa en un text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya, en matèria de funció pública aprovada pel 
Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel RD 896/1991, pel qual s’estableixen les regles 
bàsiques i programes mínims que deu ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris 
de l’administració local, de 7 de juny, la Llei 30/1984, de mesures per a la reforma de la 
funció pública, de 2 d’agost, i la Llei 23/1988, modificació de la Llei de mesures per a la 
reforma de la funció pública, de 28 de juliol. 
 
 
Annex I (Tècnic/a A2 AODL) 
 



 

 

1. Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
l'organització comarcal de Catalunya. La comarca. Competències. Organització 
comarcal. Òrgans obligatoris. Òrgans complementaris. 

2. La Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
3. El Règim jurídic de les administracions públiques.  
4. La llei de contractes del sector públic. Objecte de la llei, àmbit d’aplicació i principis 

bàsics 
5. El Vallès Oriental. Xifres de la comarca i els municipis.  
6. Realitat socioeconòmica de la comarca i els seus municipis. Dades bàsiques i Diagnosi 

Estratègica del Vallès Oriental.  
7. Els Polígons d’Activitat Econòmica del Vallès Oriental: Cens d’empreses, PAE i naus i 

solars del Vallès Oriental. Sistema d’Informació PAE (SIPAE).  
8. Programari SIG: QGIS, Instamaps i Carto.  
9. Mapes topogràfics: característiques bàsiques.  
10. Anàlisi i manipulació de la informació cartogràfica digital.  
11. Geocodificació, geolocalització i georeferenciació.  
12. Aportacions i avantatges de la utilització GIS en la gestió municipal (àmbit 

socioeconòmic i ambiental) 
13. Disseny i gestió de projectes.  
14. Mapes temàtics d’informació territorial aplicats a l’àmbit municipal.  
15. Dades obertes geogràfiques.  
16. Pla d’Actuació Comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental (PAC). 
 
Annex II (Tècnic/a A2 ocupació juvenil) 
 
1. Coneixements de la Comarca del Vallès Oriental. 
2. Redacció de documents administratius 
3. Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 

l'organització comarcal de Catalunya. La comarca. Competències. Organització 
comarcal. Òrgans obligatoris. Òrgans complementaris. La divisió territorial comarcal. 

4. L’organització comarcal. Òrgans del consell comarcal. Les sessions del Ple. Concepte i 
classes de sessions. L’ordre del dia. El règim de les sessions de la Comissió de Govern. 

5. Àmbit d’aplicació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. Objecte de la Llei. Principis generals. 

6. Les notificacions. Requisits subjectius i objectius. Temps. Lloc i forma. 
7. Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. El 

document i expedient electrònic. 
8. Funcionament dels òrgans col·legiats locals. Convocatòria, ordre del dia. Actes i 

certificats d’acords. 
9. Llei 33/2010, de l'1 d'octubre, de polítiques de joventut 
10. Llei 6/2006, de 26 de maig, de creació de l'Agència Catalana de la Joventut 
11. Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals 

participen menors de 18 anys. 
12. Decret 187/1993, de 27 de juliol, de delegació de competències de la Generalitat en 

matèria de joventut a les comarques. 
13. Funcionament dels Serveis d'Informació Juvenil. 
14. Gestió per projectes 
15. Gestió de la comunicació de projectes 
16. Prevenció de riscos laborals i seguretat i salut. 
17. Pla d’Actuació Comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental ( 
 
Annex III (Tècnic/ca A1 de serveis jurídics) 
 



 

 

1. Adjudicació d’altres contractes del sector públic. Normes aplicables pels poders 
adjudicadors que no tinguin el caràcter d'administracions públiques. Normes aplicables 
per altres ens organismes i entitats del sector públic. Normes aplicables en l'adjudicació 
dels contractes subvencionats.  

2. Racionalització tècnica de la contractació: Acords marc. Sistemes dinàmics de 
contractació. Centrals de contractació.  

3. Efectes, compliment i extinció dels contractes administratius: Normes generals. 
4. Normes especials per a contractes d’obres, concessió d’obra, concessió de servei i 

subministrament.  
5. Responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques 

derivada de la seva actuació en matèria de contractació administrativa.  
6. Protecció de dades de caràcter personal en els contractes regulats en el Text refós de la 

Llei de contractes del sector públic. 
7. Transparència en la contractació pública en el territori de Catalunya 
8. El consorci. Objecte i caràcter. Constitució. Règim jurídic. Formes de gestió. Estatuts. 

Òrgans. Funcionament i règim d’impugnació. Règim financer. Programa, pressupost i 
comptabilitat. Patrimoni. Modificació d’estatuts. Separació de membres del consorci: 
causes i procediment. Dissolució i liquidació. 

9. Ordre jurisdiccional contenciós administratiu, àmbit, òrgans i competències.  
10. Competències de les Sales del contenciós administratiu dels Tribunals Superiors de 

Justícia. Competència territorial dels Jutjats i Tribunals. 
11. Les parts en el procediment contenciós administratiu, capacitat processal, legitimació, 

representació i defensa de les parts en el procediment contenciós administratiu.  
12. Objecte de recurs contenciós administratiu. Activitat administrativa impugnable. 

Pretensions de les parts en el procediment contenciós administratiu. Acumulació. 
Quantia del recurs en el procediment contenciós administratiu. 

13. Procediment contenciós administratiu. Procediment en primera o única instància.  
14. Diligència preliminars en el procediment contenciós administratiu. Interposició del recurs i 

reclamació de l’expedient en el procediment contenciós administratiu. 
15. Emplaçament dels demandats i admissió del recurs en el procediment contenciós 

administratiu. Quantia del recurs en el procediment contenciós administratiu. 
16. Demanda i contestació en el procediment contenciós administratiu. Al·legacions prèvies 

en el procediment contenciós administratiu. La prova en el procediment contenciós 
administratiu. 

17. Vista i conclusions en el procediment contenciós administratiu. Sentència en el 
procediment contenciós administratiu. Altres tipus de terminació del procediment en la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 

18. El Procediment abreujat en la jurisdicció contenciosa administrativa. 
19. Recursos contra resolucions processals en la jurisdicció contenciosa administrativa. 

Recursos contra provisions i interlocutòries en la jurisdicció contenciosa administrativa. 
20. Recurs ordinari d’apel·lació en la jurisdicció contenciosa administrativa Recurs de 

cassació en la jurisdicció contenciosa administrativa. 
21. Recurs de cassació per a la unificació de doctrina. Recurs de cassació en interès de la 

llei. De la revisió de sentències. Recursos contra les resolucions del secretari judicial. 
22. Execució de sentències en la jurisdicció contenciosa administrativa 
23. Procediments especials en la jurisdicció contenciosa administrativa. Procediment per a la 

protecció dels drets fonamentals de la persona en la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 

24. Qüestió d’il·legalitat en la jurisdicció contenciosa administrativa. 
25. Procediment en els casos de suspensió administrativa prèvia d’acords. Procediment per 

la garantia de la unitat de mercat. 
26. Mesures cautelars en la jurisdicció contenciosa administrativa. 
27. Incidents i invalidesa d’actes processals en la jurisdicció contenciosa administrativa. 

Costes processals. Supletorietat de la Llei d’enjudiciament civil. 



 

 

28. Pla d’Actuació Comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental (PAC).. 
 
Annex IV. Declaració responsable 
 
Declaració jurada o promesa de no haver estat condemnat per sentència ferma de 
algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual ni pel delicte de tràfic de persones. 
El senyor/a __________________ amb DNI ___________ amb el lloc de treball adscrit a 
(l’Àrea de Serveis Personals, del Consell Comarcal) qualificat com a lloc de treball amb 
contacte habitual amb menors. 
Declaro i/o prometo, als efectes establerts per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació 
del sistema de protecció a la infància i l'adolescència, que: 
No he estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat 
sexual ni pel delicte de tràfic de persones i, en aquest sentit, autoritzo al Consell Comarcal 
del Vallès Oriental a comprovar la veracitat de la meva declaració, mitjançant la consulta 
d'inexistència d'antecedents per delictes sexuals a través de la plataforma Via Oberta de 
l'EACAT. 
Granollers, ......... de ................... de 20.. 
(Signatura). 
 
 
AREA DE PERSONES I VALORS DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL. 
D'acord amb l'article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer "Gestió de Personal", del 
qual sigui responsable el Consell Comarcal del Vallès Oriental. La finalitat del fitxer és donar 
compliment al requisit d'ocupació previst en la Llei 26/2015, pel que fa als llocs de treball 
amb contacte habitual amb menors. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació 
i oposició mitjançant un escrit adreçat al Consell Comarcal del Vallès Oriental, carrer 
Ricomà, 46, 08401 Granollers. Amb la vostra signatura autoritzeu la unitat responsable del 
fitxer a tractar les vostres dades amb la finalitat indicada. 
 
 

2. Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, a l’E-TAULER.” 

 
El president 
 
Algun comentari al respecte? Passem 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, Àlex Valiente Almazan i Eduard Vallhonesta Alarcón; per 
part del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts), els senyors i les senyores Gemma 
Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, Raül Garcia Ramírez, Joan Daví Mayol, 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, 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, Imma Ortega i 
Martí i Marina Planellas i Alegre i per part del Grup Comarcal CUP Vallès Oriental – 
Alternativa Municipalista, el senyor Luís Toral Ortega. 
 



 

 

 
9. Aprovar l’oferta pública d’ocupació de 2022. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 16 de març de 2022, que és el que 
segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS:  
 

1. El 3 de març de 2022, el senyor Carles Fernández Pérez, Gerent, ha emès l’informe 
següent: 
 

“Persones i valors 
EXP: X2022001966 

RELACIÓ DE FETS 

 
1. El 27 de desembre de 2021, el Ple del Consell Comarcal va aprovar inicialment el pressupost general 

d’ingressos i despeses per a l’exercici 2022, les seves bases d’execució, la plantilla de personal i la 
relació de llocs de treball, que comprèn tots els llocs de treball reservats a personal funcionari, personal 
laboral i personal eventual. 
 
Aquest acord es va sotmetre a informació pública en el tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona de 28 de desembre de 2021, CVE 202110155664,  i es va exposar al públic durant el 
termini reglamentari, sense que es presentés cap al·legació ni reclamació al respecte.  
 
L’aprovació definitiva, i la plantilla, es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 14 de 
febrer de 2022, CVE 202210017413. 
 

2. El 9 de desembre de 2021, el senyor Carles Fernández Pérez, gerent del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, va emetre l’informe en relació amb l’annex de personal del pressupost per l’exercici 2019 i que 
consta en l’expedient X2021012951 (DOC: ANNEX IV PERSONAL PER L’ANY 2022 09122021) amb la 
plantilla dels funcionaris de carrera, interins, personal laboral indefinit i el personal laboral temporal per 
l’any 2022 i la modificació de la Refosa de la Relació de Llocs de Treball del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, aprovada pel Ple en sessió ordinària de 18 de març de 2020. L’informe inclou la relació llocs de 
treball que es tenen en compte per la determinació de les places a incloure en l’oferta publicant la taxa de 
reposició.  
 

3. L’article 19 Un 1 de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generales del Esta per l’any 
2021, Oferta d’ocupació pública, contractes i nomenaments temporals dels personal del sector públic, 
estableix que la  incorporació de personal de nou ingrés amb una relació indefinida en el sector públic, a 
excepció dels òrgans que preveu l’apartat u. e) de l’article anterior d’aquesta Llei, es regula pels criteris 
assenyalats en aquest article i es subjecta a una taxa de reposició d’efectius del 110 per cent en els 
sectors prioritaris i del 100 per cent en els altres sectors.  Les entitats locals que tinguin amortitzat el seu 
deute financer a 31 de desembre de l’exercici anterior tenen un 110 per cent de taxa en tots els sectors. 

 
L’apartat 5 estableix que en tot cas, l’oferta s’ha d’atenir a les disponibilitats pressupostàries del capítol I del 

pressupost de despeses i l’apartat 6 assenyala que,  entre d’altres, no computen per al límit màxim de 
taxa, entre d’altres, les següents: 

  
a) El personal que s’incorpori en execució d’ofertes d’ocupació pública d’exercicis anteriors.  
b) Les places que es convoquin per promoció interna.  
c) Les places corresponents al personal declarat indefinit no fix per sentència judicis. 
 
Per calcular la taxa de reposició d’efectius, d’acord amb el que recull l’apartat 7,  el percentatge de taxa 

màxim autoritzat s’aplica sobre la diferència entre el nombre d’empleats fixos que, durant l’exercici 
pressupostari anterior, van deixar de prestar serveis i el nombre d’empleats fixos que s’hagin incorporat 
en l’exercici esmentat, per qualsevol causa, excepte els procedents d’ofertes d’ocupació pública, o hagin 
reingressat des de situacions que no comportin la reserva de llocs de treball. A aquests efectes, es 
computen els cessaments per jubilació, retir, mort, renúncia, declaració en situació d’excedència sense 
reserva de lloc de treball, pèrdua de la condició de funcionari de carrera o l’extinció del contracte de 
treball, o en qualsevol altra situació administrativa que no suposi la reserva de lloc de treball o la 
percepció de retribucions amb càrrec a l’Administració en què se cessa. Igualment, es tenen en compte 
les altes i baixes produïdes pels concursos de trasllats a altres administracions públiques. No computen 
com a cessaments els que es produeixin com a conseqüència de processos de promoció interna, 



 

 

excepte en els supòsits d’accés per aquest sistema al cos de catedràtics d’universitat, en els termes que 
preveu l’article 62. 2 de la Llei orgànica 6/20021, de 21 de desembre, d’universitats. 

 
Així mateix l’article 19.Dos estableix que la validesa de la taxa autoritzada està condicionada, d’acord amb 

l’article 70 de l’EBEP:  
 

a) Al fet que les places s’incloguin en una oferta d’ocupació pública que han d’aprovar els òrgans de 
govern de les administracions públiques i s’ha de publicar en el butlletí oficial de la província, de la 
comunitat autònoma o, si s’escau, de l’Estat, abans de la finalització de cada any.  

 
b) Al fet que la convocatòria de les places es publiqui en el diari oficial de la província, de la comunitat 

autònoma o, si s’escau, de l’Estat, en el termini improrrogable de tres anys a comptar de la data de 
la publicació de l’oferta d’ocupació pública en què s’incloguin les places. Com a conseqüència d’això 
l’oferta autoritzada es considera consumida una vegada duts a terme els processos selectius 
corresponents, independentment del resultat d’aquests processos. 

 
4. El lloc de treball identificat a la RLT amb el codi PSI027 està ocupat en l’actualitat  per una persona que 

es trobava en situació d’excedència i ha sol·licitat la reincorporació. 
 
FONAMENTS DE DRET 

 
1. L’article 70 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, per la que s’aprova l’Estatut bàsic de 

l’empleat públic, estableix que les necessitats de recursos humans, amb assignació pressupostària, que 
hagin de proveir-se mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés seran objecte de l’Oferta pública 
d’ocupació, o mitjançant una altre instrument similar de gestió de la provisió de es necessitats de 
personal, el que comportarà l’obligació de convocar els corresponents processos selectius per a les 
places compromeses i fins un deu per cent addicional, fixant el termini màxim per a la convocatòria dels 
mateixos. En tot cas, l’execució de l’Oferta pública d’ocupació o instrument similar haurà de 
desenvolupar-se dins el termini de tres anys. 
 
L’Oferta pública d’ocupació o instrument similar s’aprovarà anualment pels òrgans de govern de les 
administracions públiques, es publicarà en el Diari oficial corresponent.   
 
L’Oferta pública d’ocupació o instrument similar podrà introduir mesures derivades de la planificació de 
recursos humans. 
 

2. L’article 91.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb 
l’article 100 de la mateixa norma, i l’article 287.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, segons els quals, d’acord amb llurs ofertes 
d’ocupació pública, les entitats locals han de seleccionar el personal per mitjà de convocatòria pública i 
dels sistemes de concurs, oposició i concurs oposició lliures. També ho disposa en el mateix sentit, 
l’article 63.1 del Reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya aprovat pel Decret 
214/1990, de 20 de juliol. 
 

3. L’article 56.1 i següents del Reglament del personal al servei de les entitats locals –en endavant, RPSEL- 
aprovat pel Decret 214/90, de 30 de juliol, estableix l’oferta pública d’ocupació. 
 

4. L’article 20 de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016, 
estableix que en relació amb l’Oferta d'Ocupació Pública al llarg de l'exercici 2016, i prorrogat per 
l’exercici 2017, estableix que l’oferta pública d'ocupació o altre instrument similar de gestió de la provisió 
de necessitats de personal, estableix en el segon apartat i amb caràcter bàsic, regulen els supòsits 
inclosos en la taxa de reposició i la limita a un màxim d’un 100 per cent. Aquest precepte preveu que no 
computarà dins del límit màxim de places derivades de la taxa de reposició d’efectius, aquelles places 
que es convoquin per a la seva provisió de mitjançant processos de promoció interna. És per això, que 
als efectes de l’increment de la plantilla la plaça inclosa en l’oferta publica d’ocupació de 2017 del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental queda exclosa en el seu còmput. 

 
5. L’article 19 Un 1 de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generales del Esta per l’any 

2021, Oferta d’ocupació pública, contractes i nomenaments temporals dels personal del sector públic, 
estableix que la  incorporació de personal de nou ingrés amb una relació indefinida en el sector públic, a 
excepció dels òrgans que preveu l’apartat u. e) de l’article anterior d’aquesta Llei, es regula pels criteris 
assenyalats en aquest article i es subjecta a una taxa de reposició d’efectius del 110 per cent en els 
sectors prioritaris i del 100 per cent en els altres sectors.  Les entitats locals que tinguin amortitzat el seu 
deute financer a 31 de desembre de l’exercici anterior tenen un 110 per cent de taxa en tots els sectors. 

 



 

 

L’apartat 5 estableix que en tot cas, l’oferta s’ha d’atenir a les disponibilitats pressupostàries del capítol I del 
pressupost de despeses i l’apartat 6 assenyala que,  entre d’altres, no computen per al límit màxim de 
taxa, entre d’altres, les següents: 

  
a) El personal que s’incorpori en execució d’ofertes d’ocupació pública d’exercicis anteriors.  
b) Les places que es convoquin per promoció interna.  
c) Les places corresponents al personal declarat indefinit no fix per sentència judicis. 

 
Per calcular la taxa de reposició d’efectius, d’acord amb el que recull l’apartat 7,  el percentatge de taxa 

màxim autoritzat s’aplica sobre la diferència entre el nombre d’empleats fixos que, durant l’exercici 
pressupostari anterior, van deixar de prestar serveis i el nombre d’empleats fixos que s’hagin incorporat 
en l’exercici esmentat, per qualsevol causa, excepte els procedents d’ofertes d’ocupació pública, o hagin 
reingressat des de situacions que no comportin la reserva de llocs de treball. A aquests efectes, es 
computen els cessaments per jubilació, retir, mort, renúncia, declaració en situació d’excedència sense 
reserva de lloc de treball, pèrdua de la condició de funcionari de carrera o l’extinció del contracte de 
treball, o en qualsevol altra situació administrativa que no suposi la reserva de lloc de treball o la 
percepció de retribucions amb càrrec a l’Administració en què se cessa. Igualment, es tenen en compte 
les altes i baixes produïdes pels concursos de trasllats a altres administracions públiques. No computen 
com a cessaments els que es produeixin com a conseqüència de processos de promoció interna, 
excepte en els supòsits d’accés per aquest sistema al cos de catedràtics d’universitat, en els termes que 
preveu l’article 62. 2 de la Llei orgànica 6/20021, de 21 de desembre, d’universitats. 

 
Així mateix l’article 19.Dos estableix que la validesa de la taxa autoritzada està condicionada, d’acord amb 

l’article 70 de l’EBEP:  
 

c) Al fet que les places s’incloguin en una oferta d’ocupació pública que han d’aprovar els òrgans de 
govern de les administracions públiques i s’ha de publicar en el butlletí oficial de la província, de la 
comunitat autònoma o, si s’escau, de l’Estat, abans de la finalització de cada any.  

 
d)  Al fet que la convocatòria de les places es publiqui en el diari oficial de la província, de la comunitat 

autònoma o, si s’escau, de l’Estat, en el termini improrrogable de tres anys a comptar de la data de 
la publicació de l’oferta d’ocupació pública en què s’incloguin les places. Com a conseqüència d’això 
l’oferta autoritzada es considera consumida una vegada duts a terme els processos selectius 
corresponents, independentment del resultat d’aquests processos. 

 
6. L’article 54. d) del RPSEL, en referència a la competència del Ple per aprovar l’oferta pública 

d’ocupació. 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 

  
1. Aprovar l’oferta pública d’ocupació per l’any 2022 que segueix: 
 
NOMBRE: 1  
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: torn lliure  
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició  
ESCALA: administració general  
SUBESCALA: tècnica mig  
GRUP: A2 CATEGORIA: tècnic/a mig  
ADSCRIT A: Polítiques Socials i d’Igualtat, treballadora social dels Serveis Socials Bàsics de Caldes de 
Montbui 
TAXA DE REPOSICIÓ: taxa de reposició d’efectius, article 19 Un 1 de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de 
Pressupostos Generales del Esta per l’any 2021 
 

2. Publicar l’oferta pública d’ocupació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona”  

 
 

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 70 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, per la que s’aprova 

l’Estatut bàsic de l’empleat públic, estableix que les necessitats de recursos humans, 
amb assignació pressupostària, que hagin de proveir-se mitjançant la incorporació de 
personal de nou ingrés seran objecte de l’Oferta pública d’ocupació, o mitjançant una 
altre instrument similar de gestió de la provisió de es necessitats de personal, el que 
comportarà l’obligació de convocar els corresponents processos selectius per a les 
places compromeses i fins un deu per cent addicional, fixant el termini màxim per a la 
convocatòria dels mateixos. En tot cas, l’execució de l’Oferta pública d’ocupació o 
instrument similar haurà de desenvolupar-se dins el termini de tres anys. 
 
L’Oferta pública d’ocupació o instrument similar s’aprovarà anualment pels òrgans de 
govern de les administracions públiques, es publicarà en el Diari oficial corresponent.   
 
L’Oferta pública d’ocupació o instrument similar podrà introduir mesures derivades de la 
planificació de recursos humans. 
 

2. L’article 91.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en 
relació amb l’article 100 de la mateixa norma, i l’article 287.2 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, segons els quals, d’acord amb llurs ofertes d’ocupació pública, les entitats locals 
han de seleccionar el personal per mitjà de convocatòria pública i dels sistemes de 
concurs, oposició i concurs oposició lliures. També ho disposa en el mateix sentit, 
l’article 63.1 del Reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya 
aprovat pel Decret 214/1990, de 20 de juliol. 
 

3. L’article 56.1 i següents del Reglament del personal al servei de les entitats locals –en 
endavant, RPSEL- aprovat pel Decret 214/90, de 30 de juliol, estableix l’oferta pública 
d’ocupació. 
 

4. L’article 20 de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per 
a l'any 2016, estableix que en relació amb l’Oferta d'Ocupació Pública al llarg de 
l'exercici 2016, i prorrogat per l’exercici 2017, estableix que l’oferta pública d'ocupació o 
altre instrument similar de gestió de la provisió de necessitats de personal, estableix en 
el segon apartat i amb caràcter bàsic, regulen els supòsits inclosos en la taxa de 
reposició i la limita a un màxim d’un 100 per cent. Aquest precepte preveu que no 
computarà dins del límit màxim de places derivades de la taxa de reposició d’efectius, 
aquelles places que es convoquin per a la seva provisió de mitjançant processos de 
promoció interna. És per això, que als efectes de l’increment de la plantilla la plaça inclosa 
en l’oferta publica d’ocupació de 2017 del Consell Comarcal del Vallès Oriental queda 
exclosa en el seu còmput. 

 
5. L’article 19 Un 1 de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generales del 

Esta per l’any 2021, Oferta d’ocupació pública, contractes i nomenaments temporals dels 
personal del sector públic, estableix que la  incorporació de personal de nou ingrés amb 
una relació indefinida en el sector públic, a excepció dels òrgans que preveu l’apartat u. 
e) de l’article anterior d’aquesta Llei, es regula pels criteris assenyalats en aquest article i 
es subjecta a una taxa de reposició d’efectius del 110 per cent en els sectors prioritaris i 
del 100 per cent en els altres sectors.  Les entitats locals que tinguin amortitzat el seu 
deute financer a 31 de desembre de l’exercici anterior tenen un 110 per cent de taxa en 
tots els sectors. 

 



 

 

L’apartat 5 estableix que en tot cas, l’oferta s’ha d’atenir a les disponibilitats 
pressupostàries del capítol I del pressupost de despeses i l’apartat 6 assenyala que,  
entre d’altres, no computen per al límit màxim de taxa, entre d’altres, les següents: 

  
a) El personal que s’incorpori en execució d’ofertes d’ocupació pública d’exercicis 

anteriors.  
b) Les places que es convoquin per promoció interna.  
c) Les places corresponents al personal declarat indefinit no fix per sentència judicis. 

 
Per calcular la taxa de reposició d’efectius, d’acord amb el que recull l’apartat 7,  el 

percentatge de taxa màxim autoritzat s’aplica sobre la diferència entre el nombre 
d’empleats fixos que, durant l’exercici pressupostari anterior, van deixar de prestar 
serveis i el nombre d’empleats fixos que s’hagin incorporat en l’exercici esmentat, per 
qualsevol causa, excepte els procedents d’ofertes d’ocupació pública, o hagin 
reingressat des de situacions que no comportin la reserva de llocs de treball. A aquests 
efectes, es computen els cessaments per jubilació, retir, mort, renúncia, declaració en 
situació d’excedència sense reserva de lloc de treball, pèrdua de la condició de 
funcionari de carrera o l’extinció del contracte de treball, o en qualsevol altra situació 
administrativa que no suposi la reserva de lloc de treball o la percepció de retribucions 
amb càrrec a l’Administració en què se cessa. Igualment, es tenen en compte les altes i 
baixes produïdes pels concursos de trasllats a altres administracions públiques. No 
computen com a cessaments els que es produeixin com a conseqüència de processos 
de promoció interna, excepte en els supòsits d’accés per aquest sistema al cos de 
catedràtics d’universitat, en els termes que preveu l’article 62. 2 de la Llei orgànica 
6/20021, de 21 de desembre, d’universitats. 

 
Així mateix l’article 19.Dos estableix que la validesa de la taxa autoritzada està 

condicionada, d’acord amb l’article 70 de l’EBEP:  
 

e) Al fet que les places s’incloguin en una oferta d’ocupació pública que han d’aprovar 
els òrgans de govern de les administracions públiques i s’ha de publicar en el butlletí 
oficial de la província, de la comunitat autònoma o, si s’escau, de l’Estat, abans de la 
finalització de cada any.  

 
f)  Al fet que la convocatòria de les places es publiqui en el diari oficial de la província, 

de la comunitat autònoma o, si s’escau, de l’Estat, en el termini improrrogable de tres 
anys a comptar de la data de la publicació de l’oferta d’ocupació pública en què 
s’incloguin les places. Com a conseqüència d’això l’oferta autoritzada es considera 
consumida una vegada duts a terme els processos selectius corresponents, 
independentment del resultat d’aquests processos. 

 
6. L’article 54. d) del RPSEL, en referència a la competència del Ple per aprovar l’oferta 

pública d’ocupació. 
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi:  
 
1. Aprovar l’oferta pública d’ocupació per l’any 2022 que segueix: 
 
NOMBRE: 1  
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: torn lliure  
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició  
ESCALA: administració general  



 

 

SUBESCALA: tècnica mig  
GRUP: A2 CATEGORIA: tècnic/a mig  
ADSCRIT A: Polítiques Socials i d’Igualtat, treballadora social dels Serveis Socials Bàsics de 
Caldes de Montbui 
TAXA DE REPOSICIÓ: taxa de reposició d’efectius, article 19 Un 1 de la Llei 11/2020, de 30 
de desembre, de Pressupostos Generales del Esta per l’any 2021 
 
2. Publicar l’oferta pública d’ocupació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en 

el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.” 
 
El president 
 
Algun comentari al respecte? Passem 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, Àlex Valiente Almazan i Eduard Vallhonesta Alarcón; per 
part del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts), els senyors i les senyores Gemma 
Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, Raül Garcia Ramírez, Joan Daví Mayol, 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, 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, Imma Ortega i 
Martí i Marina Planellas i Alegre i per part del Grup Comarcal CUP Vallès Oriental – 
Alternativa Municipalista, el senyor Luís Toral Ortega. 
 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT 
 
10. Aprovar la liquidació de pròrroga per a l’any 2020 dels serveis i programes 
inclosos a l’exercici 2019 en el Conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació 
dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, 
per al període 2016-2019, amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de 
serveis socials Resta del Vallès Oriental (fitxes 45.1, 45.2, 45.3, 45.4, 45.5 i 45.6). 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, de 16 de març de 2022, que és 
el que segueix: 
 

“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 2 de març de 2022, la senyora Silvia Perez Corts, cap de l'Àrea de Polítiques Socials i 

d'Igualtat, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 3 d’agost de 2016 es va signar el Contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la 

cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (endavant 
DTASF) i el Consell Comarcal, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al 
benestar social i les polítiques d’igualtat.  

 



 

 

2. El 5 de febrer de 2020, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i la Generalitat de Catalunya vam 
formalitzar  l'Addenda de pròrroga per al 2020 dels serveis i programes inclosos en l’anualitat del 
Contracte Programa 2016-2019 en les mateixes condicions vigents per a l’exercici 2019, tot 
garantint la recurrència per a tot l’exercici 2020 i mentre no se signa el nou Contracte programa 
quadriennal. Aquesta pròrroga no inclou les actuacions de l’addenda signada al 2019, d’ampliació 
del finançament del DTASF per als sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en 
situació de violència i per als seus fills i filles (fitxa 6), segons el fons del Pacte d’Estat Contra la 
Violència de Gènere i incorporació d’un nou servei de dinamitzadors/res cívics per a 
l’emancipació juvenil (fitxa 44), a càrrec dels programes acordats a la Conferència Sectorial 
d’Ocupació i Afers Laborals. Aquestes dues mesures estan limitades a l’exercici 2019. 

 
3. El 17 de juny de 2020, registre d’entrada E2020007080, el DTASF tramet al Consell Comarcal la 

resolució sobre la flexibilització de les condicions de les Addendes del Contracte programa 2020 
entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i els ens locals, en matèria de serveis 
socials, altres programes i serveis relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. 

 
4. La comissió de Govern 2020/9 de 22 de juliol de 2020 va aprovar el contingut i la el contingut i la 

signatura de l’addenda de pròrroga per a l’any 2020 
dels serveis i programes inclosos a l’exercici 2019 en el Conveni de col•laboració per a la gestió i 
la prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, 
per al període 2016-2019, amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis 
socials Resta del Vallès Oriental. 

 
5. El 15 de juliol de 2020, registre d’entrada E2020009230, el DTSF fa tramesa de l’Addenda al 

Contracte programa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental en matèria de serveis socials, altres programes i serveis relatius al 
benestar social i polítiques d’igualtat per a la implementació de mesures extraordinàries en relació 
amb l’impacte social de la pandèmia de la COVID-19 durant l’exercici 2020. Per raó d’aquesta 
addenda s’amplien els termes de la cooperació, la cooperació i la coordinació  per a l’exercici 
2020, amb les següents mesures: 

 

 Fitxa 45.1: Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) 

 Fitxa 45.3: Accions Voluntariat: Consell Comarcal del Vallès Oriental 

 Fitxa 45.4: Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de 
violència masclista i per als seus fills i filles 

 
6. El 9 de setembre de 2020, la Comissió de Govern  num.2020/10 va aprovar el contingut i la 

signatura de la modificació de l’addenda de pròrroga per a l’any 2020 dels serveis i programes 
inclosos a l’exercici 2019 en el Conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació dels serveis 
socials, altres programes relatius al benestar social  i polítiques d’igualtat, per al període 2016-
2019, amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès 
Oriental.  
 
El pacte segon punts 2, 3 i 4  de la modificació de l’addenda  estableix la forma i terminis en què 
els ajuntaments han de presentar la justificació de les mesures que recull aquesta modificació. 

 
7. Posteriorment a la formalització de l’Addenda, el DTSF va comunicar al Consell Comarcal la 

inclusió de l’import de 68.850 euros a la fitxa 45.2 Posada en marxa d’equipaments i serveis per 
facilitar l’atenció i el confinament de persones sense llar mentre duri el període d’emergència. 

 
8. El 18 de novembre de 2020 , la Comissió de Govern núm. 2020/13 ,va aprovar la modificació i 

signatura  de l’Addenda per incorporar el finançament de la fitxa 45.2 
 

9. El 18 de novembre de 2020, la mateixa Comissió de Govern núm. 2020/13 va aprovar també la 
distribució als ajuntaments de l’import de la fitxa 45.2.  

 
10. El DTSF ha ingressat al Consell Comarcal les bestretes següents: 

 

Mesura Data d’ingrés Percentatge Import 



 

 

de la 
bestreta 

Fitxa 45.1: Servei d’Atenció 
Domiciliària (SAD) 

01/12/2020 
 

100% 
 

399.214,81 € 

Fitxa 45.2: Posada en marxa 
d’equipaments i serveis per facilitar 
l’atenció i el confinament de 
persones sense llar mentre duri el 
període d’emergència. 

31/12/2020 
 

100% 
 

68.850 € 

Fitxa 45.3: Accions Voluntariat: 
Consell Comarcal del Vallès Oriental 

31/12/2020 
 

100% 
 

52.181,92 € 

Fitxa 45.4: Sistemes de resposta 
urgent per a dones que es troben en 
situació de violència masclista i per 
als seus fills i filles 

31/12/2020 
 

100% 
 

38.613,11 € 

 
11. El 24 de novembre de 2020, registre d’entrada E2020015265, el DTSF tramet al Consell 

Comarcal l’ampliació de l’Addenda al Contracte programa entre el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Vallès Oriental en matèria de serveis socials, altres 
programes i serveis relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per a la implementació de 
mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la COVID-19 durant 
l’exercici 2020 amb les mesures següents:  

 

 Mesura 5 (Fitxa 45.5): Ajuts d’urgència Social per a l’alimentació de la infància a l’estiu 
(AU-IE) 

 Mesura 6 (Fitxa 45.6): Ajudes d’urgència social per a garantir la cobertura i les 
necessitats bàsiques d’infants i adolescents vulnerables durant els períodes d’aïllament , 
quarantena i confinament (AUS-AQC) 

 
12. El 10 de desembre de 2020, mitjançant el Decret de Presidència 2020PRES000528, es va 

aprovar el contingut i la signatura l’ampliació de l’addenda esmentada en el punt anterior d’aquest 
informe, formalitzada el 14 de desembre de 2020. 

 
13. El DTSF ha ingressat al Consell Comarcal les bestretes corresponents a la modificació de 

l’addenda següents: 
 

Mesura 
Data d’ingrés de la 

bestreta 
Percentatge Import 

Fitxa 45.5: Ajuts d’urgència Social per a l’alimentació 
de la infància a l’estiu (AU-IE) 

30/01/2021 100% 161.935,30 € 

Fitxa 45.6: Ajudes d’urgència social per a garantir la 
cobertura i les necessitats bàsiques d’infants i 
adolescents vulnerables durant els períodes 
d’aïllament , quarantena i confinament (AUS-AQC) 

25/02/2021 100% 315.000,00 € 

 
14. El 27 de gener de 2021, la Comissió de Govern 2021/1 del Consell Comarcal va aprovar el 

contingut i la signatura de la segona modificació de l’addenda de pròrroga per a l’any 2020 dels 
serveis i programes inclosos a l’exercici 2019 en el Conveni de col·laboració per a la gestió i la 
prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, 
per al període 2016- 2019, amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis 
socials Resta del Vallès Oriental. 
 
Aquesta segona modificació amb els ajuntaments també van incloure les mesures 45.7, 45.8 i 
45.9, 45.10 i 45.11 formalitzades entre el DTSF i el Consell Comarcal el 14 de desembre de 2020 
 
El punt 1 del pacte segon es recull entre d’altres que la concreció de cada mesura i llur termini de 
justificació consta en les fitxes que s’adjunten com a Annex núm. 3 en aquest document. 
L’AJUNTAMENT ha de justificar la despesa i l’activitat de les mesures d’acord amb els models 
que estableixi el CONSELL COMARCAL. 



 

 

 
15. En relació a la justificació presentada pels ajuntaments corresponents a les mesures incloses a la 

primera modificació del protocol addicional: 
 

15.1 Mesura 45.1 Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) 
 

Cal considerar que hi ha ajuntaments que no van justificar la totalitat de la despesa segons les 
quantitats assignades en el conveni esmenat en el punt 6 d’aquest informe. Aquest fet ha produït 
que s’hagi generat un romanent. 
De la mateixa manera, altres ajuntaments van justificar una depesa superior al finançament per 
aquest concepte concretat en els seus convenis. 
Tot i així dels 399.214,81 € no s’han pogut justificar 90.170,38 €. En relació a aquesta quantitat 
restem a l’espera de rebre les indicacions del Departament de Drets Socials (abans DTSF) per 
formalitzar la renúncia i reintegrament.  
 
Cal considerar que: 

 Hi ha ajuntaments que no van justificar la totalitat de la despesa segons les quantitats 
assignades en el conveni esmenat en el punt 6 d’aquest informe. Aquest fet ha produït 
que s’hagi generat un romanent. 

 De la mateixa manera, altres ajuntaments van justificar una depesa superior al 
finançament per aquest concepte concretat en els seus convenis. 

 Dels 399.214,81 € reconeguts pel DTSF s’han deixat de justificar 90.170,38 €. En relació 
a aquesta quantitat restem a l’espera de rebre les indicacions del Departament de Drets 
Socials (abans DTSF) per formalitzar la renúncia i reintegrament.  

 
El resultat final que se’n deriva de la justificació de la mesura 45.1 feta pels ajuntaments  és el  
següent: 
 



 

 

Municipi Import Addenda 1 
Covid Fitxa 45.1 

Import justificat per 
l'ajuntament 

Import a pagar a 
l'ajuntament. 

Liquidació inicial 

Baixa (Import no 
justificat) 

Excés de 
justificació 

Proposta de 
repartiment de 

romanent 

Import a pagar a 
l'ajuntament amb 

repartiment romanent. 
Liquidació final. 

Aiguafreda 3.367,65 € -   € -   € 3.367,65 € -   € -   € -   € 

Bigues i Riells 12.215,77 € 25.787,21 € 12.215,77 € -   € 13.571,44 € 13.571,44 € 25.787,21 € 

Caldes de Montbui 23.595,00 € 15.702,51 € 15.702,51 € 7.892,49 € -   € -   € 15.702,51 € 

Campins 707,85 € -   € -   € 707,85 € -   € -   € -   € 

Canovelles 22.350,90 € 48.781,82 € 22.350,90 € -   € 26.430,92 € 26.430,92 € 48.781,82 € 

Cànoves i Samalús 4.193,47 € 8.941,38 € 4.193,47 € -   € 4.747,91 € 4.747,91 € 8.941,38 € 

Cardedeu 24.667,50 € 25.933,76 € 24.667,50 € -   € 1.266,26 € 1.266,26 € 25.933,76 € 

Figaró-Montmany 1.501,50 € 7.786,63 € 1.501,50 € -   € 6.285,13 € 6.285,13 € 7.786,63 € 

Fogars de Montclús 632,77 € -   € -   € 632,77 € -   € -   € -   € 

Gualba 2.016,30 € 2.955,58 € 2.016,30 € -   € 939,28 € 939,28 € 2.955,58 € 

La Garriga 22.190,02 € 2.717,63 € 2.717,63 € 19.472,39 € -   € -   € 2.717,63 € 

La Llagosta 18.114,52 € 21.549,93 € 18.114,52 € -   € 3.435,41 € 3.435,41 € 21.549,93 € 

La Roca del Vallès 14.317,87 € 2.877,90 € 2.877,90 € 11.439,97 € -   € -   € 2.877,90 € 

L'Ametlla del Vallès 11.368,50 € -   € -   € 11.368,50 € -   € -   € -   € 

Les Franqueses del Vallès 27.005,55 € 9.427,29 € 9.427,29 € 17.578,26 € -   € -   € 9.427,29 € 

Lliçà d'Amunt 20.506,20 € 18.801,37 € 18.801,37 € 1.704,83 € -   € -   € 18.801,37 € 

Lliçà de Vall 8.794,50 € 3.142,95 € 3.142,95 € 5.651,55 € -   € -   € 3.142,95 € 

Llinars del Vallès 13.352,62 € 5.148,63 € 5.148,63 € 8.203,99 € -   € -   € 5.148,63 € 

Martorelles 6.456,45 € 1.643,80 € 1.643,80 € 4.812,65 € -   € -   € 1.643,80 € 

Montmeló 11.765,32 € 3.068,75 € 3.068,75 € 8.696,57 € -   € -   € 3.068,75 € 

Montornès del Vallès 22.029,15 € 58.203,76 € 22.029,15 € -   € 36.174,61 € 36.174,61 € 58.203,76 € 

Montseny 459,39 € -   € -   € 459,39 € -   € -   € -   € 

Parets del Vallès 25.643,47 € 25.465,52 € 25.465,52 € 177,95 € -   € -   € 25.465,52 € 

Sant Antoni de Vilamajor 8.247,52 € -   € -   € 8.247,52 € -   € -   € -   € 

Sant Celoni 24.066,90 € 2.463,71 € 2.463,71 € 21.603,19 € -   € -   € 2.463,71 € 

Sant Esteve de Palautordera 3.785,92 € -   € -   € 3.785,92 € -   € -   € -   € 

Sant Feliu de Codines 8.408,40 € 1.729,20 € 1.729,20 € 6.679,20 € -   € -   € 1.729,20 € 

Sant Fost de Campsentelles 11.743,87 € -   € -   € 11.743,87 € -   € -   € -   € 

Sant Pere de Vilamajor 6.006,00 € 2.146,97 € 2.146,97 € 3.859,03 € -   € -   € 2.146,97 € 

Santa Eulàlia de Ronçana 9.791,92 € 4.820,00 € 4.820,00 € 4.971,92 € -   € -   € 4.820,00 € 

Santa Maria de Martorelles 1.201,20 € 1.687,11 € 1.201,20 € -   € 485,91 € 485,91 € 1.687,11 € 

Santa Maria de Palautordera 12.666,22 € 947,33 € 947,33 € 11.718,89 € -   € -   € 947,33 € 

Tagamanent 429,00 € -   € -   € 429,00 € -   € -   € -   € 

Vallgorguina 3.882,45 € -   € -   € 3.882,45 € -   € -   € -   € 

Vallromanes 3.464,17 € -   € -   € 3.464,17 € -   € -   € -   € 

Vilalba Sasserra 965,25 € -   € -   € 965,25 € -   € -   € -   € 

Vilanova del Vallès 7.303,72 € 7.313,69 € 7.303,72 € -   € 9,97 € 9,97 € 7.313,69 € 

TOTAL 399.214,81 € 309.044,43 € 215.697,59 € 183.517,22 € 93.346,84 € 93.346,84 € 309.044,43 € 

 



 

 

 
15.2 Mesura 45.2: Posada en marxa d’equipaments i serveis per facilitar l’atenció i el 

confinament de persones sense llar mentre duri el període d’emergència. 
 

Cal considerar que: 
o Hi ha ajuntaments que no van justificar la totalitat de la despesa segons les quantitats 

assignades en el conveni esmenat en el punt 6 d’aquest informe. Aquest fet ha produït 
que s’hagi generat un romanent. 

o De la mateixa manera, altres ajuntaments van justificar una depesa superior al 
finançament per aquest concepte concretat en els seus convenis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Municipi 
Import Addenda 1 
Covid Fitxa 45.2 

Import justificat 
per l'ajuntament 

Import a pagar a 
l'ajuntament. 

Liquidació inicial 

Baixa (Import no 
justificat) 

Excés de 
justificació 

Proposta de 
repartiment de 

romanent 

Import a pagar a 
l'ajuntament amb 

repartiment romanent. 
Liquidació final. 

Aiguafreda 580,38 € -   € -   € 580,38 € -   € -   € -   € 

Bigues i Riells 2.107,37 € 2.990,00 € 2.107,37 € -   € 882,63 € 463,74 € 2.571,11 € 

Caldes de Montbui 4.068,72 € 5.731,50 € 4.068,72 € -   € 1.662,78 € 873,64 € 4.942,36 € 

Campins 122,61 € -   € -   € 122,61 € -   € -   € -   € 

Canovelles 3.854,32 € 6.880,00 € 3.854,32 € -   € 3.025,68 € 1.589,73 € 5.444,05 € 

Cànoves i Samalús 722,47 € -   € -   € 722,47 € -   € -   € -   € 

Cardedeu 4.254,84 € -   € -   € 4.254,84 € -   € -   € -   € 

Figaró-Montmany 258,21 € -   € -   € 258,21 € -   € -   € -   € 

Fogars de Montclús 108,94 € -   € -   € 108,94 € -   € -   € -   € 

Gualba 347,67 € -   € -   € 347,67 € -   € -   € -   € 

La Garriga 3.827,67 € -   € -   € 3.827,67 € -   € -   € -   € 

La Llagosta 3.124,44 € 15.158,75 € 3.124,44 € -   € 12.034,31 € 6.322,96 € 9.447,40 € 

La Roca del Vallès 2.468,49 € 1.360,00 € 1.360,00 € 1.108,49 € -   € -   € 1.360,00 € 

L'Ametlla del Vallès 1.961,35 € -   € -   € 1.961,35 € -   € -   € -   € 

Les Franqueses del Vallès 4.656,99 € 9.189,15 € 4.656,99 € -   € 4.532,16 € 2.381,25 € 7.038,23 € 

Lliçà d'Amunt 3.536,08 € 3.500,00 € 3.500,00 € 36,08 € -   € -   € 3.500,00 € 

Lliçà de Vall 1.516,32 € -   € -   € 1.516,32 € -   € -   € -   € 

Llinars del Vallès 2.303,46 € -   € -   € 2.303,46 € -   € -   € -   € 

Martorelles 1.112,79 € -   € -   € 1.112,79 € -   € -   € -   € 

Montmeló 2.029,26 € -   € -   € 2.029,26 € -   € -   € -   € 

Montornès del Vallès 3.799,62 € 13.732,88 € 3.799,62 € -   € 9.933,26 € 5.219,04 € 9.018,66 € 

Montseny 79,27 € -   € -   € 79,27 € -   € -   € -   € 

Parets del Vallès 4.422,88 € 2.209,82 € 2.209,82 € 2.213,06 € -   € -   € 2.209,82 € 

Sant Antoni de Vilamajor 1.421,99 € -   € -   € 1.421,99 € -   € -   € -   € 

Sant Celoni 4.149,84 € 13.190,20 € 4.149,84 € -   € 9.040,36 € 4.749,90 € 8.899,75 € 

Sant Esteve de Palautordera 653,63 € -   € -   € 653,63 € -   € -   € -   € 

Sant Feliu de Codines 1.450,73 € -   € -   € 1.450,73 € -   € -   € -   € 

Sant Fost de Campsentelles 2.025,09 € 469,00 € 469,00 € 1.556,09 € -   € -   € 469,00 € 

Sant Pere de Vilamajor 1.036,53 € -   € -   € 1.036,53 € -   € -   € -   € 

Santa Eulàlia de Ronçana 1.689,23 € -   € -   € 1.689,23 € -   € -   € -   € 

Santa Maria de Martorelles 206,98 € -   € -   € 206,98 € -   € -   € -   € 

Santa Maria de Palautordera 2.184,10 € 24.348,68 € 2.184,09 € -   € 22.164,59 € 11.645,52 € 13.829,62 € 

Tagamanent 74,87 € -   € -   € 74,87 € -   € -   € -   € 

Vallgorguina 670,08 € -   € -   € 670,08 € -   € -   € -   € 

Vallromanes 597,77 € -   € -   € 597,77 € -   € -   € -   € 

Vilalba Sasserra 165,96 € -   € -   € 165,96 € -   € -   € -   € 

Vilanova del Vallès 1.259,05 € 120,00 € 120,00 € 1.139,05 € -   € -   € 120,00 € 

TOTAL 68.850,00 € 98.879,98 € 35.604,21 € 33.245,78 € 63.275,77 € 33.245,78 € 68.850,00 € 

 



 

 

 
15.3 Mesura 45.3: Accions Voluntariat 

 
Cal considerar que: 

o Hi ha ajuntaments que no van justificar la totalitat de la despesa segons les 
quantitats assignades en el conveni esmenat en el punt 6 d’aquest informe. 
Aquest fet ha produït que s’hagi generat un romanent. 

o De la mateixa manera, altres ajuntaments van justificar una depesa superior al 
finançament per aquest concepte concretat en els seus convenis. 

 

Municipi 

Import 
Addenda 1 
Covid Fitxa 

45.3 

Import 
justificat per 
l'ajuntament 

Import a pagar 
a l'ajuntament. 

Liquidació 
inicial 

Baixa 
(Import no 
justificat) 

Excés de 
justificació 

Proposta de 
repartiment de 

romanent 

Import a pagar 
a l'ajuntament 

amb 
repartiment 
romanent. 
Liquidació 

final. 

Bigues i Riells 17.121,00 € 31.691,51 € 17.121,00 € -   € 14.570,51 € 60,07 € 17.181,07 € 

Cardedeu 2.400,00 € 3.638,20 € 2.400,00 € -   € 1.238,20 € 5,10 € 2.405,10 € 

La Llagosta 8.599,68 € 46.456,01 € 8.599,68 € -   € 37.856,33 € 156,06 € 8.755,74 € 

L'Ametlla del Vallès 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € -   € -   € -   € 3.000,00 € 

Lliçà d'Amunt 1.800,00 € 1.419,38 € 1.419,38 € 380,62 € -   € -   € 1.419,38 € 

Montmeló 4.800,00 € 12.362,29 € 4.800,00 € -   € 7.562,29 € 31,18 € 4.831,18 € 

Montornès del Vallès 6.000,00 € 37.101,72 € 6.000,00 € -   € 31.101,72 € 128,21 € 6.128,21 € 

Sant Fost de Campsentelles 8.461,24 € 8.461,24 € 8.461,24 € -   € -   € -   € 8.461,24 € 

TOTAL 52.181,92 € 144.130,35 € 51.801,30 € 380,62 € 92.329,05 € 380,62 € 52.181,92 € 

 
15.4 Mesura 45.4: Sistemes de resposta urgent per a dones que es roben en situació de 

violència masclista i per als seus fills i filles 
 

Cal considerar que: 
o Hi ha ajuntaments que no van justificar la totalitat de la despesa segons les 

quantitats assignades en el conveni esmenat en el punt 6 d’aquest informe. 
Aquest fet ha produït que s’hagi generat un romanent. 

o De la mateixa manera, altres ajuntaments van justificar una depesa 
superior al finançament per aquest concepte concretat en els seus 
convenis. 

o Dels 38.613,11 € reconeguts pel DTSF s’han deixat de justificar 1.916,12 
€. En relació a aquesta quantitat restem a l’espera de rebre les indicacions 
del Departament de Drets Socials (abans DTSF) per formalitzar la renúncia 
i reintegrament.  

 
 
 
 



 

 

Municipi 
Import Addenda 

1 Covid Fitxa 
45.4 

Import justificat 
per l'ajuntament 

Import a pagar 
a l'ajuntament. 

Liquidació 
inicial 

Excés de 
justificació 

Baixa (Import 
no justificat) 

Proposta de 
repartiment de 

romanent 

Import a pagar a 
l'ajuntament amb 

repartiment romanent. 
Liquidació final. 

Aiguafreda 325,00 € -   € -   € -   € 325,00 € -   € -   € 

Bigues i Riells 1.182,00 € 1.911,00 € 1.182,00 € 729,00 € -   € 729,00 € 1.911,00 € 

Caldes de Montbui 2.282,00 € -   € -   € -   € 2.282,00 € -   € -   € 

Campins 69,00 € -   € -   € -   € 69,00 € -   € -   € 

Canovelles 2.162,00 € 7.150,00 € 2.162,00 € 4.988,00 € -   € 4.988,00 € 7.150,00 € 

Cànoves i Samalús 405,00 € -   € -   € -   € 405,00 € -   € -   € 

Cardedeu 2.386,00 € -   € -   € -   € 2.386,00 € -   € -   € 

Figaró-Montmany 145,00 € -   € -   € -   € 145,00 € -   € -   € 

Fogars de Montclús 61,00 € -   € -   € -   € 61,00 € -   € -   € 

Gualba 195,00 € -   € -   € -   € 195,00 € -   € -   € 

La Garriga 2.147,00 € -   € -   € -   € 2.147,00 € -   € -   € 

La Llagosta 1.752,00 € -   € -   € -   € 1.752,00 € -   € -   € 

La Roca del Vallès 1.384,00 € -   € -   € -   € 1.384,00 € -   € -   € 

L'Ametlla del Vallès 1.100,00 € -   € -   € -   € 1.100,00 € -   € -   € 

Les Franqueses del Vallès 2.614,11 € 3.354,00 € 2.614,11 € 739,89 € -   € 739,89 € 3.354,00 € 

Lliçà d'Amunt 1.983,00 € -   € -   € -   € 1.983,00 € -   € -   € 

Lliçà de Vall 850,00 € -   € -   € -   € 850,00 € -   € -   € 

Llinars del Vallès 1.292,00 € -   € -   € -   € 1.292,00 € -   € -   € 

Martorelles 624,00 € -   € -   € -   € 624,00 € -   € -   € 

Montmeló 1.138,00 € -   € -   € -   € 1.138,00 € -   € -   € 

Montornès del Vallès 2.131,00 € 4.465,59 € 2.131,00 € 2.334,59 € -   € 2.334,59 € 4.465,59 € 

Montseny 44,00 € -   € -   € -   € 44,00 € -   € -   € 

Parets del Vallès 2.480,00 € 19.459,12 € 2.480,00 € 16.979,12 € -   € 16.979,12 € 19.459,12 € 

Sant Antoni de Vilamajor 797,00 € -   € -   € -   € 797,00 € -   € -   € 

Sant Celoni 2.327,00 € -   € -   € -   € 2.327,00 € -   € -   € 

Sant Esteve de Palautordera 367,00 € -   € -   € -   € 367,00 € -   € -   € 

Sant Feliu de Codines 814,00 € -   € -   € -   € 814,00 € -   € -   € 

Sant Fost de Campsentelles 1.136,00 € -   € -   € -   € 1.136,00 € -   € -   € 

Sant Pere de Vilamajor 581,00 € -   € -   € -   € 581,00 € -   € -   € 

Santa Eulàlia de Ronçana 947,00 € -   € -   € -   € 947,00 € -   € -   € 

Santa Maria de Martorelles 116,00 € -   € -   € -   € 116,00 € -   € -   € 

Santa Maria de Palautordera 1.225,00 € 357,28 € 357,28 € -   € 867,72 € -   € 357,28 € 

Tagamanent 42,00 € -   € -   € -   € 42,00 € -   € -   € 

Vallgorguina 376,00 € -   € -   € -   € 376,00 € -   € -   € 

Vallromanes 335,00 € -   € -   € -   € 335,00 € -   € -   € 

Vilalba Sasserra 93,00 € -   € -   € -   € 93,00 € -   € -   € 

Vilanova del Vallès 706,00 € -   € -   € -   € 706,00 € -   € -   € 

TOTAL 38.613,11 € 36.696,99 € 10.926,39 € 25.770,60 € 27.686,72 € 25.770,60 € 36.696,99 € 

 



 

 

 
15.5 Fitxa 45.5: Ajuts d’urgència Social per a l’alimentació de la infància a l’estiu (AU-

IE) 
 

Cal considerar que: 
o Hi ha ajuntaments que no van justificar la totalitat de la despesa segons les 

quantitats assignades en el conveni esmenat en el punt 6 d’aquest informe. Aquest 
fet ha produït que s’hagi generat un romanent. 

o De la mateixa manera, altres ajuntaments van justificar una depesa superior al 
finançament per aquest concepte concretat en els seus convenis. 

o Dels 161.935,30 € reconeguts pel DTSF s’han deixat de justificar 76.924,56 €. En 
relació a aquesta quantitat restem a l’espera de rebre les indicacions del 
Departament de Drets Socials (abans DTSF) per formalitzar la renúncia i 
reintegrament.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Municipi Import Addenda 

2 Covid Fitxa 
45.5 

Import 
justificat per 
l'ajuntament 

Import a pagar 
a l'ajuntament. 

Liquidació 
inicial 

Baixa (Import 
no justificat) 

Excés de 
justificació 

Proposta de 
repartiment de 

romanent 

Import a pagar a 
l'ajuntament amb 

repartiment romanent. 
Liquidació final. 

Aiguafreda -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

Bigues i Riells 9.710,00 € 10.254,00 € 9.710,00 € -   € 544,00 € 544,00 € 10.254,00 € 

Caldes de Montbui -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

Campins -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

Canovelles 5.000,00 € -   € -   € 5.000,00 € -   € -   € -   € 

Cànoves i Samalús 7.700,00 € 3.220,00 € 3.220,00 € 4.480,00 € -   € -   € 3.220,00 € 

Cardedeu 10.980,00 € 3.620,00 € 3.620,00 € 7.360,00 € -   € -   € 3.620,00 € 

Figaró-Montmany -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

Fogars de Montclús -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

Gualba 1.541,00 € -   € -   € 1.541,00 € -   € -   € -   € 

La Garriga 2.240,00 € -   € -   € 2.240,00 € -   € -   € -   € 

La Llagosta 4.157,53 € 1.234,86 € 1.234,86 € 2.922,67 € -   € -   € 1.234,86 € 

La Roca del Vallès 10.225,50 € 4.737,52 € 4.737,52 € 5.487,98 € -   € -   € 4.737,52 € 

L'Ametlla del Vallès 3.650,00 € -   € -   € 3.650,00 € -   € -   € -   € 

Les Franqueses del Vallès 20.869,00 € 9.327,00 € 9.327,00 € 11.542,00 € -   € -   € 9.327,00 € 

Lliçà d'Amunt 15.000,00 € 25.204,00 € 15.000,00 € -   € 10.204,00 € 10.204,00 € 25.204,00 € 

Lliçà de Vall 7.428,02 € -   € -   € 7.428,02 € -   € -   € -   € 

Llinars del Vallès -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

Martorelles 6.826,00 € 10.735,09 € 6.826,00 € -   € 3.909,09 € 3.909,09 € 10.735,09 € 

Montmeló -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

Montornès del Vallès 8.400,00 € 2.800,00 € 2.800,00 € 5.600,00 € -   € -   € 2.800,00 € 

Montseny -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

Parets del Vallès 5.588,00 € 2.380,00 € 2.380,00 € 3.208,00 € -   € -   € 2.380,00 € 

Sant Antoni de Vilamajor 8.684,98 € 3.484,47 € 3.484,47 € 5.200,51 € -   € -   € 3.484,47 € 

Sant Celoni 8.745,75 € -   € -   € 8.745,75 € -   € -   € -   € 

Sant Esteve de Palautordera 980,00 € -   € -   € 980,00 € -   € -   € -   € 

Sant Feliu de Codines -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

Sant Fost de Campsentelles 4.487,52 € 826,80 € 826,80 € 3.660,72 € -   € -   € 826,80 € 

Sant Pere de Vilamajor 8.760,00 € -   € -   € 8.760,00 € -   € -   € -   € 

Santa Eulàlia de Ronçana 6.042,00 € 6.042,00 € 6.042,00 € -   € -   € -   € 6.042,00 € 

Santa Maria de Martorelles 1.120,00 € -   € -   € 1.120,00 € -   € -   € -   € 

Santa Maria de Palautordera -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

Tagamanent -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

Vallgorguina 1.535,00 € -   € -   € 1.535,00 € -   € -   € -   € 

Vallromanes 2.265,00 € 1.005,00 € 1.005,00 € 1.260,00 € -   € -   € 1.005,00 € 

Vilalba Sasserra -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

Vilanova del Vallès -   € 140,00 € -   € -   € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 

TOTAL 161.935,30 € 85.010,74 € 70.213,65 € 91.721,65 € 14.797,09 € 14.797,09 € 85.010,74 € 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

1.1 Fitxa 45.6: Ajudes d’urgència social per a garantir la cobertura i les necessitats 
bàsiques d’infants i adolescents vulnerables durant els períodes d’aïllament , 
quarantena i confinament (AUS-AQC) 

 
El finançament reconegut per l’ABSS pel desenvolupament d’aquesta mesura és de 315.000 €. 
Únicament els municipis de Les Franqueses del Vallès i Lliça de Vall van justificar despesa segons 

el detall següent: 

 

Municipi 
 Import 

justificat per 
l'ajuntament  

 Import a pagar a 
l'ajuntament amb 

repartiment 
romanent. Liquidació 

final. 

Les Franqueses del Vallès        4.865,00 €       4.865,00 €  

Lliçà de Vall      19.512,47 €     19.512,47 €  

TOTAL      24.377,47 €     24.377,47 €  

 
El 5 d’agost de 2021 i decret de Presidència 2021PRES000488 el Consell Comarcal decreta la 
renúncia parcial de la mesura 45.6 segons les indicacions del Departament de Drets Social 
enviades per correu electrònic el dia 2 d’agost 2021 per import de 290.622,53 €. 
 
El 17 de novembre 2021 amb registre d’entrada núm. E2021017726 el DTSF fa arribar al 
Consell Comarcal la resolució d’inici d’expedient de revocació parcial de la mesura 45.6 per un 
import de 290.622,53 € més els interessos de demora.  
 
El 29 de novembre 2021 amb registre de sortida S2021015567 el Consell Comarcal fa arribar al 
DTSF la formulació de les al·legacions contra la resolució mitjançant el Decret de Presidència 
2021PRES000658. 
 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Aprovar la liquidació  final de les mesures 45.1, 45.2, 45.3, 45.4,  incloses  a la modificació 

de l’addenda de pròrroga per a l’any 2020 dels serveis i programes inclosos a l’exercici 
2019 en el Conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació dels serveis socials, altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per al període 2016- 2019, amb 
els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès 
Oriental. 

 
2. Aprovar la liquidació  final de les mesures 45.5 i 45.6 incloses  a la segona modificació de 

l’addenda de pròrroga per a l’any 2020 dels serveis i programes inclosos a l’exercici 2019 
en el Conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació dels serveis socials, altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per al període 2016- 2019, amb 
els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès 
Oriental. 

 
El detall d’aquestes liquidacions finals és el següent: 

 

 



 
 
 

 

 
 

Municipi Import  reconegut 
Fitxa 45.1 

Import  reconegut 
Fitxa 45.2 

Import  reconegut 
Fitxa 45.3 

Import  reconegut 
Fitxa 45.4 

Import  reconegut 
Fitxa 45.5 

Import  reconegut 
Fitxa 45.6 

Total import 
reconegut 

Aiguafreda -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

Bigues i Riells 25.787,21 € 2.571,11 € 17.181,07 € 1.911,00 € 10.254,00 € -   € 57.704,39 € 

Caldes de Montbui 15.702,51 € 4.942,36 € -   € -   € -   € -   € 20.644,87 € 

Campins -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

Canovelles 48.781,82 € 5.444,05 € -   € 7.150,00 € -   € -   € 61.375,86 € 

Cànoves i Samalús 8.941,38 € -   € -   € -   € 3.220,00 € -   € 12.161,38 € 

Cardedeu 25.933,76 € -   € 2.405,10 € -   € 3.620,00 € -   € 31.958,86 € 

Figaró-Montmany 7.786,63 € -   € -   € -   € -   € -   € 7.786,63 € 

Fogars de Montclús -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

Gualba 2.955,58 € -   € -   € -   € -   € -   € 2.955,58 € 

La Garriga 2.717,63 € -   € -   € -   € -   € -   € 2.717,63 € 

La Llagosta 21.549,93 € 9.447,40 € 8.755,74 € -   € 1.234,86 € -   € 40.987,93 € 

La Roca del Vallès 2.877,90 € 1.360,00 € -   € -   € 4.737,52 € -   € 8.975,42 € 

L'Ametlla del Vallès -   € -   € 3.000,00 € -   € -   € -   € 3.000,00 € 

Les Franqueses del Vallès 9.427,29 € 7.038,23 € -   € 3.354,00 € 9.327,00 € 4.865,00 € 34.011,52 € 

Lliçà d'Amunt 18.801,37 € 3.500,00 € 1.419,38 € -   € 25.204,00 € -   € 48.924,75 € 

Lliçà de Vall 3.142,95 € -   € -   € -   € -   € 19.512,47 € 22.655,42 € 

Llinars del Vallès 5.148,63 € -   € -   € -   € -   € -   € 5.148,63 € 

Martorelles 1.643,80 € -   € -   € -   € 10.735,09 € -   € 12.378,89 € 

Montmeló 3.068,75 € -   € 4.831,18 € -   € -   € -   € 7.899,93 € 

Montornès del Vallès 58.203,76 € 9.018,66 € 6.128,21 € 4.465,59 € 2.800,00 € -   € 80.616,23 € 

Montseny -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

Parets del Vallès 25.465,52 € 2.209,82 € -   € 19.459,12 € 2.380,00 € -   € 49.514,46 € 

Sant Antoni de Vilamajor -   € -   € -   € -   € 3.484,47 € -   € 3.484,47 € 

Sant Celoni 2.463,71 € 8.899,75 € -   € -   € -   € -   € 11.363,46 € 

Sant Esteve de Palautordera -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

Sant Feliu de Codines 1.729,20 € -   € -   € -   € -   € -   € 1.729,20 € 

Sant Fost de Campsentelles -   € 469,00 € 8.461,24 € -   € 826,80 € -   € 9.757,04 € 

Sant Pere de Vilamajor 2.146,97 € -   € -   € -   € -   € -   € 2.146,97 € 

Santa Eulàlia de Ronçana 4.820,00 € -   € -   € -   € 6.042,00 € -   € 10.862,00 € 

Santa Maria de Martorelles 1.687,11 € -   € -   € -   € -   € -   € 1.687,11 € 

Santa Maria de Palautordera 947,33 € 13.829,61 € -   € 357,28 € -   € -   € 15.134,22 € 

Tagamanent -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

Vallgorguina -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

Vallromanes -   € -   € -   € -   € 1.005,00 € -   € 1.005,00 € 

Vilalba Sasserra -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

Vilanova del Vallès 7.313,69 € 120,00 € -   € -   € 140,00 € -   € 7.573,69 € 

TOTAL 309.044,42 € 68.850,00 € 52.181,92 € 36.696,99 € 85.010,74 € 24.377,47 € 576.161,54 € 



 

 

 
3. Aprovar la redistribució del romanents entre els ajuntaments que van justificar una major despesa 

de les la Fitxa 45.1, 45.2, 45.3, 45.4 i 45.5, per un import total de 167.540,93 euros, segons el 
següent quadrant: 

  
Proposta de repartiment Fitxa 45.1 93.346,84 

Proposta de repartiment Fitxa 45.2 33.245,78 

Proposta de repartiment Fitxa 45.3 380,62 

Proposta de repartiment Fitxa 45.4 25.770,60 

Proposta de repartiment Fitxa 45.5 14.797,09 

TOTAL 167.540,93 

 
4. Modificar les obligacions reconegudes d’exercicis tancats (any 2020 o 2021) de les fitxes 45.1, 

45.2, 45.3, 45.4, 45.5 i 45.6, d’acord l’informe d’intervenció de comptabilització d’aquestes 
mesures que consta a l’expedient. 
 

5. Ordenar el pagament de cinc- cents setanta-sis mil cent seixanta-un amb cinquanta-cinc cèntims 
(576.161,55 €), d’acord el detall següent: 

 
Liquidació final Fitxa 45.1 309.044,43 

Liquidació final Fitxa 45.2 68.850,00 

Liquidació final Fitxa 45.3 52.181,92 

Liquidació final Fitxa 45.4 36.696,99 

Liquidació final Fitxa 45.5 85.010,74 

Liquidació final Fitxa 45.6 24.377,47 

TOTAL 576.161,55 

 
6. Aprovar la devolució d’ingressos de les fitxes 45.1, 45.2, 45.3, 45.4, 45.5 i 45.6 per un import total 

de quatre-cents cinquanta-nou mil sis-cents trenta-tres euros amb cinquanta-nou cèntims 
(459.633,59 €) euros, a l’espera de rebre les indicacions del Departament de Drets Socials. 
 

Devolució ingressos Fitxa 45.1 90.170,38 

Devolució ingressos Fitxa 45.2 - 

Devolució ingressos Fitxa 45.3 - 

Devolució ingressos Fitxa 45.4 1.916,12 

Devolució ingressos Fitxa 45.5 76.924,56 

Devolució ingressos Fitxa 45.6 290.622,53 

TOTAL 459.633,59 

  “ 

 
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. La pròrroga per a l’any 2020 dels serveis i programes inclosos a l’exercici 2019 en el 

Conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació dels serveis socials, altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per al període 2016-2019 
altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per al període 2016-
2019, amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis socials Resta del 
Vallès Oriental i les addendes respectives. 

 
2. El Text refós de la Llei d’organització comarcal. 
 
 
Per això,  



 

 

 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar liquidació de pròrroga per a l’any 2020 dels serveis i programes inclosos a 

l’exercici 2019 en el Conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació dels serveis 
socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per al període 
2016-2019, amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis socials 
Resta del Vallès Oriental (fitxes 45.1, 45.2, 45.3, 45.4, 45.5 i 45.6), d’acord amb l’Annex 
de l’informe de la relació de fets. 
 

2. Aprovar la redistribució del romanents entre els ajuntaments que van justificar una major 
despesa de les la Fitxa 45.1, 45.2, 45.3, 45.4 i 45.5, per un import total de 167.540,93 
euros, segons el següent quadrant: 

  
Proposta de repartiment Fitxa 45.1 93.346,84 

Proposta de repartiment Fitxa 45.2 33.245,78 

Proposta de repartiment Fitxa 45.3 380,62 

Proposta de repartiment Fitxa 45.4 25.770,60 

Proposta de repartiment Fitxa 45.5 14.797,09 

TOTAL 167.540,93 

 
3. Modificar les obligacions reconegudes d’exercicis tancats (any 2020 o 2021) de les fitxes 

45.1, 45.2, 45.3, 45.4, 45.5 i 45.6, d’acord l’informe d’intervenció de comptabilització 
d’aquestes mesures que consta a l’expedient. 
 

4. Ordenar el pagament de cinc-cents setanta-sis mil cent seixanta-un amb cinquanta-cinc 
cèntims (576.161,55 €), d’acord el detall següent: 

 
Liquidació final Fitxa 45.1 309.044,43 

Liquidació final Fitxa 45.2 68.850,00 

Liquidació final Fitxa 45.3 52.181,92 

Liquidació final Fitxa 45.4 36.696,99 

Liquidació final Fitxa 45.5 85.010,74 

Liquidació final Fitxa 45.6 24.377,47 

TOTAL 576.161,55 

 

5. Aprovar la devolució d’ingressos de les fitxes 45.1, 45.2, 45.3, 45.4, 45.5 i 45.6 per un 
import total de quatre-cents cinquanta-nou mil sis-cents trenta-tres euros amb cinquanta-
nou cèntims (459.633,59 €) euros, a l’espera de rebre les indicacions del Departament 
de Drets Socials. 
 

Devolució ingressos Fitxa 45.1 90.170,38 

Devolució ingressos Fitxa 45.2 - 

Devolució ingressos Fitxa 45.3 - 

Devolució ingressos Fitxa 45.4 1.916,12 

Devolució ingressos Fitxa 45.5 76.924,56 

Devolució ingressos Fitxa 45.6 290.622,53 

TOTAL 459.633,59 

 
6. Notificar aquests acords als ajuntaments interessats.”  
 
El president 
 
Algun comentari al respecte? Passem a votació. 
 



 

 

El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 31 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS 
 
11. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb els 
ajuntaments de Bigues i Riells del Fai, Caldes de Montbui,  Cànoves i Samalús, 
Cardedeu, Figaró-Montmany, la Garriga, la Llagosta, Lliçà de Vall, Llinars del Vallès, 
Martorelles, Montmeló, la Roca del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Fost de 
Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor,  Santa Maria de Martorelles, Santa Maria de 
Palautordera,  Tagamanent, Vallgorguina, Vallromanes, Vilanova del Vallès i el 
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, per a la prestació 
d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació 
corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les 
bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació 
i a la Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria 
anticipada per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i 
Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Promoció Econòmica i Estudis, de 16 de març de 2022, que 
és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 2 de març de 2022, el gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental, senyor Carles 

Fernández Pérez, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 9 de setembre de 2021, s’aprovà l’Ordre EMT/176/2021, per la qual s'aproven les bases 

reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC - Treball i 
Formació), en endavant l’ORDRE.  
 
Segons la base 1 de l’ORDRE: 
“L'objecte d'aquestes bases és regular les subvencions del Programa Treball i Formació per a la 
realització de projectes de millora de l'ocupabilitat de les persones treballadores en situació d'atur 
amb especial vulnerabilitat i amb dificultats per accedir al mercat laboral, que promou el Servei 
Públic d'Ocupació de Catalunya. 
Les convocatòries de subvencions derivades d'aquesta Ordre de Bases que siguin cofinançades 
pel Fons Social Europeu en el marc del Programa Operatiu de Catalunya 2014-2020, 
contribuiran a assolir l'objectiu temàtic següent, previst pel Reglament 2020/2021 del Parlament 
Europeu i del Consell de 23 de desembre de 2020 que modifica el Reglament (UE) 1303/2013 
(REACT-UE): afavorir la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de la COVID-19 i les 
seves conseqüències socials i preparar una recuperació verda, digital i resilient de l'economia. 
També podran ser cofinançades en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu de 
Catalunya 2021-2027, que s'aprovi, d'acord amb els Reglaments comunitaris del període 2021-
2027 i la resta de regulació aplicable a l'esmentat Programa, que s'aprovi. 
També poden ser cofinançades en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu de 
Catalunya 2021-2027, que s'aprovi, d'acord amb els Reglaments comunitaris del període 2021-
2027 i la resta de regulació aplicable a l'esmentat Programa, que s'aprovi.” 

 
2. El 31 de setembre de 2021 surt publicada al DOGC, núm. 8575, la Resolució EMT/3879/2021, de 

22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022, en relació amb 
les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP (SOC – 



 

 

TRFO EELL REACT) (ref. BDNS 603468). Regulada per l'Ordre EMT/176/2021, de 9 de 
setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del 
Programa Treball i Formació. En endavant la RESOLUCIÓ. 
 

3. Les actuacions subvencionables són: 
 

3.1 Actuació d'experiència laboral, contractacions de 12 mesos a jornada completa. 
3.2 Actuació d’acompanyament d'acord amb la base 5.3 de l'annex 1 de l’ORDRE. 

 
4. D’acord amb el que estableix l’article 3 de la RESOLUCIÓ, poden ser entitats beneficiàries de les 

subvencions, d'acord amb la base 3.1 de l'annex 1 de l’ORDRE, les següents: 
 
Els ajuntaments i els consells comarcals o, en el seu lloc, els seus organismes autònoms, o les 
entitats amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, desenvolupament local i 
de promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquelles. 
 

5. D’acord amb la base 6 de l'annex 1 de l’ORDRE: 
 

Persones destinatàries 
6.1 Les actuacions que es regulen en aquesta Ordre s'adrecen a les persones, Aturades o 
inactives, amb dificultats d'accés al mercat de treball o en situació d'especial vulnerabilitat. 
Aquestes persones han de tenir capacitat per formalitzar un contracte de treball en el moment de 
la seva signatura. 
6.2 La resolució de convocatòria ha de determinar els col·lectius i els requisits que han de 
complir per participar en el Programa. 

 
L’article 5 de la RESOLUCIÓ determina els requisits específics de les persones destinatàries 
segons la línia: 

 
- Línia MG52 

 
Poden participar les persones de 52 anys o més que estiguin en situació d'atur inscrites com a 
demandants d'ocupació no ocupades (DONO). 

 
- Línia PRGC 

 
Poden participar les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a 
demandants d'ocupació no ocupades (DONO), destinatàries de la renda garantida de 
ciutadania. En el supòsit en què en l'àmbit territorial de l'entitat beneficiària no hi hagi suficients 
persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania que s'adeqüin al lloc de treball a 
cobrir per l'entitat beneficiària, es consideren també persones destinatàries d'aquesta línia, 
aquelles que hagin sol·licitat la prestació de la renda garantida de ciutadania en els sis mesos 
anteriors a la publicació d'aquesta Resolució. 

 
Només es pot formalitzar un contracte de treball per unitat familiar amb càrrec a aquesta línia. 

 
- Línia PANP 

 
Poden participar les persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no 
perceptores de prestació per desocupació. 
 
Per aquesta línia, s'entén per persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, les 
persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no 
ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos, durant els 18 mesos anteriors a la data de la 
presentació de la corresponent oferta d'ocupació. 
 



 

 

Les persones destinatàries d'aquesta Resolució, hauran de complir els requisits específics en el 
moment de la selecció, i el requisit d'estar en situació de demandants d'ocupació no ocupades 
(DONO) el dia immediatament anterior a la data d'inici de la contractació laboral. 

 
 
6. L’annex 1 de la RESOLUCIÓ estableix la distribució territorial dels contractes de treball. El 

nombre de contractes preassignats al Consell Comarcal del Vallès Oriental són els següents: 
 
- Línia MG52: 19 contractes de 12 mesos de durada. 
- Línia PRGC: 15 contractes de 12 mesos de durada. 
- Línia PANP: 15 contractes de 12 mesos de durada 

 
7. Les persones destinatàries de les línies recollides a la RESOLUCIÓ, hauran de complir els 

requisits específics en el moment de la selecció, i el requisit d'estar en situació de demandants 
d'ocupació no ocupades (DONO) el dia immediatament anterior a la data d'inici de la contractació 
laboral. 

 
8. El procediment per a la concessió de les actuacions subvencionades en aquesta convocatòria és 

el que s’estableix a l’article 11 de la RESOLUCIO. 
 

9. La base 5 de l’ORDRE determina el desenvolupament de les actuacions subvencionables en els 
termes següents:  

 
- Actuació de contractació laboral: 
 
L'actuació de contractació laboral, obligatòria per a totes les persones participants, facilita la 
pràctica laboral de les persones destinatàries mitjançant la subscripció d'un contracte laboral 
per part de l'entitat beneficiària, o ens instrumental, en cas d'encàrrec de gestió. 
Els contractes laborals són de caràcter temporal, i tenen la finalitat que les persones 
participants puguin adquirir experiència professional, i millorar la seva ocupabilitat. 
A la resolució de convocatòria es determina la durada dels contractes de treball que pot ser des 
d'un mínim de 6 mesos a un màxim de 12, així com la jornada del contracte de treball, a temps 
complet o temps parcial. 
Les vacances que es meritin s'han de gaudir dintre del temps d'execució del contracte, sense 
que es puguin compensar econòmicament a la finalització del contracte. 
Pel que fa a les administracions locals de Catalunya, les activitats a realitzar objecte del 
contracte per les persones destinatàries han de ser competència de l'entitat beneficiària, no 
poden substituir llocs de treball estructurals, per tant, han de ser activitats addicionals a 
l'activitat habitual del personal de l'administració local, i han d'estar directament relacionades 
amb l'interès general i social al qual serveix l'entitat beneficiària. 
 
En cas que una persona participant causi baixa del Programa per les causes especificades a 
continuació, pot ser substituïda sempre i quan les condicions de la contractació ho permetin i la 
durada restant del contracte sigui suficient per tal que la persona substituta pugui obtenir una 
millora de l'ocupabilitat com a resultat de la participació de l'actuació de contractació laboral i, si 
escau, de l'actuació de formació. 
 
El nou contracte de treball s'ha de formalitzar per la durada restant objecte de la subvenció i 
entre els dos contractes han de sumar la durada atorgada. 

 
- Actuació d’acompanyament:  
 

Aquesta actuació consisteix a donar suport, dirigir i guiar a les persones contractades durant 
l'execució del Programa. Aquesta actuació ha de facilitar a les persones contractades una millor 
adaptació al lloc de treball i un reforç competencial, si s'escau, facilitar que la persona segueixi 
la formació que s'estableix en el projecte. 



 

 

Per aconseguir-ho es desenvoluparan tasques d'acompanyament amb la persona contractada, 
així com aquelles tasques de gestió i coordinació. 
L'objectiu d'aquesta actuació és aconseguir que almenys el 75% dels participants executin el 
període de contractació pel qual han estat contractats. 

 
10. D'acord amb el que preveu la base 8 de l’ORDRE la quantia de la subvenció s'establirà 

mitjançant un mòdul econòmic. A aquest efecte, l’article 7 de la RESOLUCIÓ ha establert que el 
mòdul econòmic mensual i diari per a l’actuació de contractació laboral és el següent: 

 
Mòdul mensual: 1.619,50 euros. 
Mòdul diari: 53,24 euros. 
 
En conseqüència, l'import per un contracte de 12 mesos és de 19.434,00 euros. 
 
D'acord amb el que preveu la base 8.1 de l’ORDRE, l'informe tècnic motivat elaborat al 
respecte pren la referència el 50% de la mitjana salarial catalana establerta per l'INE, última 
dada publicada, per fixar la quantia d'aquesta actuació. 

 
11. Per a l’execució del programa i en el marc de l’ORDRE, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, 

en endavant el CONSELL COMARCAL, ha previst els projectes d’assistència tècnica supralocals 
següents:  

 
1.    Administració electrònica i gestió de la informació 
2.    Capacitació telemàtica de la ciutadania. 
3.    Campanya de desforestació al Vallès Oriental 
4.    El Vallès verd 
5.    Fem lluir el Vallès Oriental! 
6.    Servei temporal de suport a les llars 
7.    Campanyes informatives de conscienciació a la ciutadania 
8.    Reforcem l’educació de la infància i el jovent.  
9.    Suport al benestar comunitari i social. 

 
El detall dels projectes és el següent:  

 
 

1, Administració electrònica i gestió de la informació 
El Consell Comarcal aposta per la modernització administrativa per la qual cosa oferim als municipis de la comarca 
la possibilitat de convertir en una realitat ‘l’administració sense papers’. 

Objectiu 
Afavorir la modernització administrativa, oferint als municipis de la comarca el suport en aquest 
procés a través dels treballadors i treballadores del present Programa. 

Actuacions 

 Actualització base de dades: comerços, teixit associatiu, dades dels Serveis Locals 
d’Ocupació. 

 Digitalització dels arxius municipals. 
 Campanyes de suport a la ciutadania per a la gestió digital amb les administracions 

públiques. 

Perfil del lloc 
de treball 

Auxiliars administratius, amb i sense atenció al públic. 

Tasques 

 Escaneig de documentació. 
 Inventariat de l’arxiu. 
 Catalogació de documents. 
 Registre d’informació a bases de dades. 
 Tasques administratives genèriques. 



 

 

 Suport a la ciutadania per a l’administració digital. 

Espais 
d’actuació 

Equipaments i arxius municipals, biblioteques, Consell Comarcal del Vallès Oriental 

 
 

2.Capacitació telemàtica de la ciutadania. 
Les mesures preventives per la COVID-19 han incorporat de manera sobtada la implementació de les eines 
telemàtiques per a qualsevol gestió, especialment a l’administració pública, i s’ha observat que hi ha un gran 
nombre de persones que no disposen de les competències necessàries per dur-les a terme. Aquests canvis s’han 
incorporat al funcionament habitual de les administracions i generen diferències en l’accés que amb aquest projecte 
el Consell Comarcal busca compensar. 

Objectiu Capacitar les persones per a saber fer les seves gestions telemàticament de manera autònoma. 

Actuacions 
 Atenció a la ciutadania i informació sobre les tramitacions telemàtiques. 
 Formació individualitzada per tal de dotar a les persones dels coneixements necessaris. 
 Elaboració de manuals i protocols. 

Perfil del lloc 
de treball 

Capacitadors/es en gestions telemàtiques 

Tasques 

 Atenció personalitzada 
 Atenció telefònica  
 Elaboració de manuals i protocols 
 Impartició de píndoles formatives individuals i grupals 

Espais 
d’actuació 

Teletreball, Consell Comarcal del Vallès Oriental, equipaments municipals. 

 
 

 

3.Campanya de desforestació al Vallès Oriental 
Per tal de donar suport a les administracions locals, amb aquesta actuació treballem per la millora del medi ambient, 

en projectes puntuals d’actuacions forestals. 

Objectiu Reforçar el manteniment d’espais forestals per la prevenció riscos d’incendis i altres incidents. 

Actuacions 
 Suport a la poda de l'arbrat. 
 Neteja boscos per risc caigudes. 
 Manteniment de boscos. 

Perfil del lloc 
de treball 

Peó/peona forestals. 

Tasques 

 Neteja preventiva 
 Segar 
 Desherbar 
 Desbrossar 
 Poda 
 Tala i processat d’arbres 
 Desembosc 



 

 

Espais 
d’actuació 

Boscos, passejos fluvials, rieres i torrents, talussos, passejos, camins i carrers, barris i 
urbanitzacions. 

 
 

4. El Vallès verd 
Els espais verds de la comarca són elements fonamentals en una bona qualitat de vida per a la ciutadania i els 
seus i les seves visitants. En aquesta actuació, donem suport a les administracions locals, dins d’esdeveniments, i 
en la millora d’aquests espais. 

Objectiu 
Realitzar campanyes puntuals de manteniment i millora dels espais verds del Vallès Oriental, per 
tal de que la ciutadania en puguin gaudir. 

Actuacions 
 Manteniment dels carrers i zones verdes per esdeveniments puntuals. 
 Neteja de reforç d’espais verds de la comarca. 
 Posada en marxa i manteniment d’horts escolars. 

Perfil del lloc 
de treball 

Peó/peona de jardineria. 

Tasques 

 Segar 
 Esporgar 
 Netejar i recollir 
 Plantar i adobar 
 Desherbar 
 Desbrossar 
 Poda 
 Reg 

Espais 
d’actuació 

Parcs i jardins, places, passejos fluvials, rieres i torrents, passejos, camins i carrers, barris i 
urbanitzacions, edificis i espais públics. 

 
 

5. Fem lluir el Vallès Oriental! 
Amb aquesta actuació ens proposem promoure la millora dels elements patrimonials de la comarca, així com 
l’accessibilitat i conservació dels espais públics. 

Objectiu 
Rehabilitar, condicionar i  fer accessibles espais públics concrets, espais turístics i monuments, 
per tal que llueixin bonics i segurs per a la ciutadania. 

Actuacions 

 Neteja de cementiris i/o solars abandonats. 
 Neteja i condicionament d’equipaments per a esdeveniments. 
 Eliminació de barreres arquitectòniques. 
 Rehabilitació i manteniment d'espais patrimonials del Vallès Oriental.  
 Manteniment d'itineraris turístics d'abast comarcal. 
 Rehabilitació d’equipaments de serveis a la ciutadania. 

Perfil del lloc 
de treball 

Peó/peona de neteja 
Peó/peona d’obra 

Tasques 

Peó/na de neteja: 
 Neteja de la via pública 
 Neteja del mobiliari de parcs, places i carrers 
 Neteja de terres i mobiliari als equipaments 



 

 

 Neteja de vidres 
 

Peó/peona d’obra 
 Càrrega i transport de materials de construcció 
 Realització de barreges. 
 Retirada de runes i altres materials. 
 Suport en reformes dels espais de les actuacions. 

Espais 
d’actuació 

Via pública, equipaments i edificis municipals, parcs. 

 
 

 

6. Servei temporal de suport a les llars 
Aquesta actuació pretén oferir a les llars on s’han detectat persones amb especials necessitats (per risc social o per 
dependència) un servei de millora de l’habitabilitat i de la qualitat de vida. Es tracta d’un servei per aquelles 
persones que no requereixen una actuació continuada, sinó una millora per tal de posar-se al dia en el 
manteniment de la llar. 

Objectiu 
Oferir en aquelles llars on es detecten necessitats especials d’atenció, sigui per dependència o 
per situació de risc social, actuacions puntuals de millora de la llar i, d’acompanyament i neteja. 

Actuacions 
 Acompanyaments a gestions i visites mèdiques a persones grans i persones amb 

dependència. 
 Neteja i manteniment general de l’habitatge. 

Perfil del lloc 
de treball 

Auxiliar de la llar 

Tasques 
 Neteja de domicilis. 
 Detecció d’altres necessitats i informació als serveis socials. 
 Acompanyament a gestions i visites mèdiques. 

Espais 
d’actuació 

Domicilis particulars. 

 
 

7. Campanyes informatives de conscienciació a la ciutadania 
Amb aquest projecte, el Consell Comarcal es proposa promoure la convivència, així com el reforçament de les 
xarxes tant associatives com productives, a través de l’actualització de les dades i la difusió d’actituds cíviques. 

Objectiu 
Recollir informació municipal i de la comarca. 
Oferir informació a la ciutadania sobre diferents campanyes específiques, com ara sobre recollida 

selectiva, cens d’animals domèstics, etc., i sobre el bon ús dels equipaments i espais públics. 

Actuacions 

 Recollida d’informació del territori: cens de polígons, avaluació de necessitats de la 
població, etc. 

 Campanyes de conscienciació a la ciutadania. 
 Suport a l’atenció a l’usuari als equipaments municipals. 

Perfil del lloc de 
treball 

Agents cívics/ques. 
Ajudants de consergeria. 



 

 

Tasques 

 Informar sobre ordenances locals de civisme i convivència. 
 Conscienciació a la ciutadania sobre diverses aspectes de civisme. 
 Col·laboració en la recollida d’informació sobre l’ús de l’espai públic i altres dades 

municipals. 
 Informació al públic sobre serveis i usos dels equipaments municipals i programes. 
 Altres tasques complementàries d’atenció a la ciutadania. 

Espais 
d’actuació 

Espai públic (places, parcs i carrers), instal·lacions i equipaments municipals (escoles, museus, 
OACs). 

 
 

8. Reforcem l’educació de la infància i el jovent.  
 

L’educació de la infància i el jovent és el resultat de la participació de diversos agents: l’escola, la família, la 
comunitat, les administracions. Degut als canvis en l’ús de les TIC en educació, aquelles famílies amb menys 
recursos per traslladar els coneixements als seus infants i joves es troben en desavantatge.  
El Consell Comarcal es proposa amb aquest projecte compensar aquestes diferències donant suport a les famílies, 
i als i a les alumnes. 

Objectiu 
Oferir suport telemàtic i presencial en les tasques educatives als estudiants, gamificació  de 
l’aprenentatge i implicació familiar en el procés d’aprenentatge dels fills i filles. 

Actuacions 

 Suport i acompanyament telemàtic i presencial en el procés d’aprenentatge dels i de les 
participants. 

 Seguiment de les tasques acadèmiques. 
 Contacte i capacitació telemàtica de les famílies per acompanyar els i les menors en el seu 

procés educacional. 

Perfil del lloc 
de treball 

Educador/a de reforç escolar 

Tasques 

 Trucades telefòniques i videoconferències 
 Acompanyament individualitzat i grupal d’alumnes 
 Resolució de dubtes en les tasques acadèmiques 
 Elaboració de tutorials sobre el funcionament de les plataformes telemàtiques per al 

seguiment del curs 
 Suport a les famílies per l’acompanyament educatiu 

Espais 
d’actuació 

Consell Comarcal, ajuntaments, teletreball.  

 
 

9. Suport al benestar comunitari i social. 
En els àmbits escolars, comunitaris i socials, l’accés i l’ús dels serveis públics pot requerir el suport de personal 
addicional. En aquells esdeveniments en que la participació augmenta notablement sorgeix la necessitat de facilitar 
l’ús dels serveis per part de la infància, les persones amb dependència o amb necessitats especials. 

Objectiu 
Donar suport a l’atenció de persones amb especials necessitats i la seva participació en 
esdeveniments o activitats de caràcter públic. 

Actuacions 
 Acompanyament i suport en l’ús dels espais públics. 
 Control d’accessos i desplaçaments en esdeveniments. 
 Recolzament dels serveis municipals en l’atenció de persones amb especials necessitats. 



 

 

Perfil del lloc 
de treball 

Assistent comunitari 

Tasques 
 Suport en l’atenció a persones amb especials necessitats. 
 Recolzament en l’accessibilitat dels espais municipals i espais públics. 
 Reforç en esdeveniments i espais d’alta concentració de públic 

Espais 
d’actuació 

Consell Comarcal del Vallès Oriental, equipaments municipals, via pública. 

 

 
Queda exclosa qualsevol tasca que el CONSELL COMARCAL consideri que no és pròpia del lloc 
de treball.  

 
12. El 27 de gener de 2022, el CONSELL COMARCAL ha presentat la sol·licitud de subvenció del 

programa Treball i Formació corresponent a la RESOLUCIÓ. 
 

13. Els ajuntaments de Bigues i Riells del Fai, Caldes de Montbui,  Cànoves i Samalús, Cardedeu, 
Figaró-Montmany, la Garriga, la Llagosta, Lliçà de Vall, Llinars del Vallès, Martorelles, Montmeló, 
la Roca del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de 
Vilamajor,  Santa Maria de Martorelles, Santa Maria de Palautordera, Tagamanent, Vallgorguina, 
Vallromanes, Vilanova del Vallès i el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, 
han sol·licitat al CONSELL COMARCAL l’assistència tècnica corresponent al/s projecte/s que 
s’indica a continuació amb el nombre d’assistències següent:  

 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte Durada Total 

Ajuntament de Bigues i Riells 
del Fai 

Fem lluir el Vallès Oriental! 12 1 

 
El Vallès verd 12 1 

Ajuntament de Caldes de 
Montbui 

Administració electrònica i gestió de la informació 12 1 

Ajuntament de Cànoves i 
Samalús 

El Vallès verd 12 1 

Ajuntament de Cardedeu Capacitació telemàtica de la ciutadania 12 1 

Ajuntament de Figaró-
Montmany 

Fem lluir el Vallès Oriental! 12 2 

Ajuntament de la Garriga Fem lluir el Vallès Oriental! 12 1 

 
Capacitació telemàtica de la ciutadania 12 1 

 
Campanyes informatives de conscienciació a la ciutadania 12 1 

Ajuntament de la Llagosta Fem lluir el Vallès Oriental! 12 1 

Ajuntament de la Roca del 
Vallès 

Administració electrònica i gestió de la informació 12 1 

 
Fem lluir el Vallès Oriental! 12 1 

Ajuntament de Lliçà de Vall Fem lluir el Vallès Oriental! 12 1 

 
El Vallès verd 12 2 



 

 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte Durada Total 

Ajuntament de Llinars del Vallès Administració electrònica i gestió de la informació 12 1 

Ajuntament de Martorelles Fem lluir el Vallès Oriental! 12 2 

 
El Vallès verd 12 1 

Ajuntament de Montmeló Fem lluir el Vallès Oriental! 12 3 

Ajuntament de Sant Antoni de 
Vilamajor 

Fem lluir el Vallès Oriental! 12 1 

 
El Vallès verd 12 1 

Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles 

Administració electrònica i gestió de la informació 12 1 

 
Fem lluir el Vallès Oriental! 12 1 

 
Campanyes informatives de conscienciació a la ciutadania 12 1 

Ajuntament de Sant Pere de 
Vilamajor 

Fem lluir el Vallès Oriental! 12 1 

Ajuntament de Santa Maria de 
Martorelles 

Administració electrònica i gestió de la informació 12 1 

Ajuntament de Santa Maria de 
Palautordera 

Administració electrònica i gestió de la informació 12 1 

 
Fem lluir el Vallès Oriental! 12 1 

 
El Vallès verd 12 1 

Ajuntament de Tagamanent El Vallès verd 12 1 

Ajuntament de Vallgorguina Administració electrònica i gestió de la informació 12 1 

Ajuntament de Vallromanes Fem lluir el Vallès Oriental! 12 1 

Ajuntament de Vilanova del 
Vallès 

Fem lluir el Vallès Oriental! 12 1 

Consorci per a la Gestió dels 
Residus del Vallès Oriental 

Fem lluir el Vallès Oriental! 12 5 

Total general 
  

42 

 
 
 

Ajuntament / 
Entitat 

Nom del projecte Durada 

Nombre 
d'assist
ències 
sol·licita
des 

Previsió del 
10% de 
cofinançam
ent  

Previsió cost 
treballadors 

Previsió 
del cost 
vigilància 
de la salut 

Previsió 
del cost de 
formació 
de riscos 
laborals  

Previsió del 
cost de 
l’asseguran
ça d’acord 
amb el 
conveni 
col·lectiu 
d’aplicació 

Previsió 
import 
indemnitzaci
ó per 
finalització 
de contracte 

Previsió del 
cost total  

Ajuntament de 
Bigues i Riells del 
Fai 

Fem lluir el Vallès Oriental! 12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  



 

 

Ajuntament / 
Entitat 

Nom del projecte Durada 

Nombre 
d'assist
ències 
sol·licita
des 

Previsió del 
10% de 
cofinançam
ent  

Previsió cost 
treballadors 

Previsió 
del cost 
vigilància 
de la salut 

Previsió 
del cost de 
formació 
de riscos 
laborals  

Previsió del 
cost de 
l’asseguran
ça d’acord 
amb el 
conveni 
col·lectiu 
d’aplicació 

Previsió 
import 
indemnitzaci
ó per 
finalització 
de contracte 

Previsió del 
cost total  

 
El Vallès verd 12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

Ajuntament de 
Caldes de 
Montbui 

Administració electrònica i 
gestió de la informació 

12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

Ajuntament de 
Cànoves i 
Samalús 

El Vallès verd 12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

Ajuntament de 
Cardedeu 

Capacitació telemàtica de 
la ciutadania 

12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

Ajuntament de 
Figaró-Montmany 

Fem lluir el Vallès Oriental! 12 2 3.886,80 €  38.868,00 €  100,00 €  69,00 €  480,00 €  940,44 €  44.344,24 €  

Ajuntament de la 
Garriga 

Fem lluir el Vallès Oriental! 12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

 
Capacitació telemàtica de 
la ciutadania 

12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

 

Campanyes informatives 
de conscienciació a la 
ciutadania 

12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

Ajuntament de la 
Llagosta 

Fem lluir el Vallès Oriental! 12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

Ajuntament de la 
Roca del Vallès 

Administració electrònica i 
gestió de la informació 

12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

 
Fem lluir el Vallès Oriental! 12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

Ajuntament de 
Lliçà de Vall 

Fem lluir el Vallès Oriental! 12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

 
El Vallès verd 12 2 3.886,80 €  38.868,00 €  100,00 €  69,00 €  480,00 €  940,44 €  44.344,24 €  

Ajuntament de 
Llinars del Vallès 

Administració electrònica i 
gestió de la informació 

12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

Ajuntament de 
Martorelles 

Fem lluir el Vallès Oriental! 12 2 3.886,80 €  38.868,00 €  100,00 €  69,00 €  480,00 €  940,44 €  44.344,24 €  

 
El Vallès verd 12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

Ajuntament de 
Montmeló 

Fem lluir el Vallès Oriental! 12 3 5.830,20 €  58.302,00 €  150,00 €  103,50 €  720,00 €  1.410,66 €  66.516,36 €  

Ajuntament de 
Sant Antoni de 
Vilamajor 

Fem lluir el Vallès Oriental! 12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

 
El Vallès verd 12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

Ajuntament de 
Sant Fost de 
Campsentelles 

Administració electrònica i 
gestió de la informació 

12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

 
Fem lluir el Vallès Oriental! 12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

 

Campanyes informatives 
de conscienciació a la 
ciutadania 

12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

Ajuntament de 
Sant Pere de 
Vilamajor 

Fem lluir el Vallès Oriental! 12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

Ajuntament de 
Santa Maria de 
Martorelles 

Administració electrònica i 
gestió de la informació 

12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

Ajuntament de 
Santa Maria de 
Palautordera 

Administració electrònica i 
gestió de la informació 

12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  



 

 

Ajuntament / 
Entitat 

Nom del projecte Durada 

Nombre 
d'assist
ències 
sol·licita
des 

Previsió del 
10% de 
cofinançam
ent  

Previsió cost 
treballadors 

Previsió 
del cost 
vigilància 
de la salut 

Previsió 
del cost de 
formació 
de riscos 
laborals  

Previsió del 
cost de 
l’asseguran
ça d’acord 
amb el 
conveni 
col·lectiu 
d’aplicació 

Previsió 
import 
indemnitzaci
ó per 
finalització 
de contracte 

Previsió del 
cost total  

 
Fem lluir el Vallès Oriental! 12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

 
El Vallès verd 12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

Ajuntament de 
Tagamanent 

El Vallès verd 12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

Ajuntament de 
Vallgorguina 

Administració electrònica i 
gestió de la informació 

12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

Ajuntament de 
Vallromanes 

Fem lluir el Vallès Oriental! 12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

Ajuntament de 
Vilanova del 
Vallès 

Fem lluir el Vallès Oriental! 12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

Consorci per a la 
Gestió dels 
Residus del 
Vallès Oriental 

Fem lluir el Vallès Oriental! 12 5 9.717,00 €  97.170,00 €  250,00 €  172,50 €  1.200,00 €  2.351,10 €  110.860,60 €  

Total general 
  

42 81.622,80 €  816.228,00 €  2.100,00 €  1.449,00 €  10.080,00 €  19.749,24 €  931.229,04 €  

 
 

En aquest context, cal aprovar un conveni per a regular la relació, les obligacions, la coordinació i 
la cooperació entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i els ens locals per a la prestació de 
l’assistència tècnica sol·licitada en el marc de la realització del programa Treball i Formació 
corresponent a l’ORDRE i la RESOLUCIÓ.  

 
14. Les obligacions del CONSELL COMARCAL, seran les següents: 

 
a) Dirigir els treballs i prestar l’assistència tècnica a l’AJUNTAMENT/CONSORCI pel termini i en 

la forma que permeti complir l'objectiu i la finalitat, executar el projecte, dur a terme l'activitat i 
adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció, entre d’altres, 
mitjançant la contractació laboral del nombre de treballadors que resulti de la resolució 
d’atorgament per a l’execució del/s projecte/s, sens perjudici que pugui declarar-se desert el 
procediment de selecció. 
 
Els treballadors contractats hauran de gaudir de les vacances que els corresponguin abans 
de la finalització del seu contracte, excepte, si és el cas, en els casos de rescissions de 
contracte. 

 
b) Seleccionar, d’acord amb les condicions i el procediment establerts a l’ORDRE i la 

RESOLUCIÓ, les persones destinatàries del Programa mitjançant un tribunal en el qual 
també hi participa un representant de l’AJUNTAMENT/CONSORCI, sempre i quan les 
oficines de treball derivin més d’un candidat.  
 

c) Seleccionar i contractar, si és el cas, les substitucions per baixes voluntàries o per rescissió 
del contracte del treballador/a, d’acord amb l’ORDRE i la RESOLUCIÓ.  
 

d) Vetllar per les possibles necessitats formatives de les persones destinatàries i derivar-les, si 
s'escau, als recursos formatius més adients.  
 

e) Donar la publicitat adequada del caràcter públic del finançament en tota la inversió o tot el 
material escrit que resulti de l'actuació subvencionada, d'acord amb les mesures de difusió 
que consten a la base 31 de l’ORDRE.  
 



 

 

f) Conservar els justificants originals (paper i electrònics), així com qualsevol altra documentació 
relacionada amb la subvenció atorgada, durant un període mínim de cinc anys, a comptar de 
la data de finalització del termini de justificació de l'objecte de la subvenció o de la data de 
presentació del justificant corresponent, si és anterior. 
 
En cas de cofinançament del Fons Social Europeu, cal conservar tots els documents 
justificatius de les despeses cofinançades per el FSE durant un termini de dos anys a partir 
del 31 de desembre de l'any següent a la presentació a la Comissió Europea dels comptes en 
què s'hagin inclòs les despeses. El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya ha d'informar les 
entitats beneficiàries sobre la data d'inici d'aquest període. Els documents s'han de conservar 
en forma d'original o en versió electrònica de documents originals. 
 

g) Practicar les liquidacions que resultin del règim econòmic que preveu aquest conveni i 
notificar-les a l’AJUNTAMENT/CONSORCI.  
 

h) Justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i de les condicions que 
determinen la concessió o el benefici de la subvenció, mitjançant els justificants de les 
despeses o l'activitat que ha de cobrir l'import finançat, o subvenció, o bé, si la subvenció 
consisteix en un percentatge del cost de l'activitat o la inversió, el cost total corresponent, 
sens perjudici d'altres mitjans de comprovació que hagi establert en l’ORDRE.  
 

i) Presentar al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya tota la documentació corresponent a 
l'execució i la justificació de les actuacions de l'actuació segons la relació establerta a la base 
20 de l’ORDRE i la base 21 de l’ORDRE i la RESOLUCIÓ i en el termini que s’hi preveu.  
 

j) Tramitar davant l’òrgan competent de la subvenció qualsevol canvi que, d’acord amb la 
normativa vigent, es pugui produir en la destinació de la subvenció, sense variar-ne la finalitat 
i sens perjudici de la resolució que se’n faci pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en els 
termes i condicions que preveu l’ORDRE. 
 

k) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en cas de revocació de la subvenció en els 
termes que s’indiquin en la corresponent resolució, sens perjudici de l’obligació de 
l’AJUNTAMENT/CONSORCI de deixar indemne i rescabalar aquesta quantitat al CONSELL 
COMARCAL d’acord amb el pacte sisè d’aquest conveni.  
 

l) Adoptar les mesures de coordinació amb l’AJUNTAMENT/CONSORCI en matèria de 
prevenció dels riscos laborals, seguretat i salut i complir les obligacions que li són establertes 
al pacte 9.2 d’aquest conveni.  
 

m) Fer les accions de formació i informació que s’escaiguin als treballadors en relació amb els 
riscos laborals, d’acord amb l’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva. 
 

n) Dur a terme la vigilància de la salut en relació amb els treballadors contractats participants.  
 

o) Tramitar, previ acord de la Comissió de seguiment, la renúncia a la subvenció per causes 
justificades i d’acord amb allò que preveu la Base 26 de l’ORDRE.  
 

p) Complir la normativa de protecció de dades de caràcter personal i tractar les dades de 
caràcter personal que s’obtinguin per raó d’aquest PROJECTE d’acord amb les previsions de 
la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals, i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril 
de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglament general de protecció de dades) i en els termes que preveu l’ORDRE i la 
RESOLUCIÓ.  
 

q) Convocar i promoure el funcionament de la Comissió de seguiment.  



 

 

 
r) Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni.  

 
15. Les obligacions dels ens locals seran les següents:  

 
a) Acceptar l’assistència tècnica del CONSELL COMARCAL corresponent al/s projecte/s 

permetent el compliment de la seva execució, objectiu, realització de l’activitat o adopció del 
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.  
 

b) Col·laborar amb el personal del CONSELL COMARCAL per a la correcta execució del 
projecte i de forma específica amb els/les tècnics/tècniques de gestió del/s projecte/s. 
 

c) Notificar al CONSELL COMARCAL a través de la plataforma EACAT, la proposta de 
planificació de tasques per a l’execució del/s projecte/s d’assistència tècnica per períodes de 
dues setmanes amb una antelació de set dies naturals de l’inici de cada període.   
 

d) Assumir la part de finançament que preveu el règim econòmic d’aquest conveni i abonar al 
CONSELL COMARCAL els imports que en resultin.  
 

e) Participar en la selecció de les persones destinatàries del Programa per mitjà d’un 
representant en el tribunal de selecció.  
 

f) Incorporar i/o adscriure el personal tècnic i/o de suport propi necessari per tal d’assegurar el 
correcte desenvolupament dels treballs a desenvolupar i el compliment de la normativa de 
riscos laborals d’aplicació, d’acord amb la memòria del projecte presentada.  
 

g) Consignar a l’estat de despeses dels pressupostos de l’AJUNTAMENT/CONSORCI l’import 
total a abonar al CONSELL COMARCAL que resulti d’aquest conveni.  
 

h) Adoptar les mesures de coordinació amb el CONSELL COMARCAL en matèria de prevenció 
dels riscos laborals, seguretat i salut i complir les obligacions que li són establertes al pacte 
9.2 d’aquest conveni.  
 

i) En cas que les persones destinatàries finals del programa subvencionat puguin tenir contacte 
amb menors en l'exercici de les activitats relacionades amb el programa, notificar aquest fet al 
CONSELL COMARCAL amb anterioritat a l’inici de qualsevol activitat per tal de complir amb 
l'obligació de disposar de l'acreditació mitjançant certificació negativa del Registre central de 
delinqüents sexuals, que aquestes persones no han estat condemnades en sentència ferma 
per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. 
 

j) Col·laborar i participar amb el CONSELL COMARCAL en tot allò que se’l requereixi en relació 
amb la realització del/s projecte/s.  
 

k) Informar de totes les incidències relatives a les actuacions subvencionades, especialment, 
comunicar al CONSELL COMARCAL les absències del/s treballador/s participant/s en el 
mateix dia en què es produeixen així com qualsevol altre incidència relacionada amb el/s 
treballador/s participant/s.  
 

l) Conservar, posar a disposició i quan s’escaigui entregar al CONSELL COMARCAL tota 
aquella informació o documentació que es requereixi en relació amb l’execució de les accions 
o que sigui necessària per a la justificació de la subvenció, en el termini que li indiqui el 
CONSELL COMARCAL. 
 

m) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin aportant tota la informació 
que els sigui requerida per raó d’aquest conveni.  
 



 

 

n) Comunicar al CONSELL COMARCAL altres subvencions sol·licitades o concedides per a la 
mateixa finalitat, els contractes administratius, laborals o altres formes de finançament públic 
o privat que recaiguin sobre la mateixa activitat objecte de la subvenció i qualsevol altra 
alteració produïda en les ja comunicades, amb la finalitat que se'n puguin avaluar la 
compatibilitat. Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tan aviat com se'n tingui constància i, en 
qualsevol cas, abans de justificar l'aplicació que s'hagi donat als fons percebuts. 
 

o) Mantenir la traçabilitat de tota la documentació tècnica i econòmica que correspongui a 
l’AJUNTAMENT/CONSORCI en virtut de les obligacions assumides en aquest conveni. 
 

p) Facilitar totes aquelles dades necessàries al CONSELL COMARCAL d’acord amb la 
normativa de protecció de dades per a l’execució de les accions i la seva justificació.  
 

q) Facilitar al CONSELL COMARCAL la informació i les dades que aquest requereixi a efectes 
de l’avaluació de les actuacions dutes a terme mitjançant la subvenció, per tal que el 
CONSELL COMARCAL pugui complir amb les obligacions que li són pròpies com a entitat 
beneficiària de la subvenció sempre i quan estiguin vinculades a l’objecte del conveni. 
 

r) Complir la normativa de protecció de dades de caràcter personal i tractar les dades de 
caràcter personal que s’obtinguin per raó d’aquest PROJECTE d’acord amb les previsions de 
la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals, i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril 
de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglament general de protecció de dades) i en els termes que preveu l’ORDRE i la 
RESOLUCIÓ.  
 

s) D’acord amb allò establert a la Base 23a epígraf s), col·laborar i facilitar tota la documentació 
que els sigui requerida durant l'exercici de les funcions de control i verificació de l'Autoritat 
d'Auditoria de Programa operatiu, de l'Autoritat de Gestió i de Certificació –la Unitat 
Administradora de el FSE- de la Comissió Europea i d'altres òrgans que, d'acord amb la 
normativa comunitària, tinguin atribuïdes funcions de control i financer dels ajuts que finança 
el FSE. 
 

t) Col·laborar amb el CONSELL COMARCAL per tal que aquest pugui complir les obligacions 
de publicitat que s’escauen en l’execució de la subvenció vinculades a l’objecte del conveni.  
 

u) Participar en la Comissió de seguiment que preveu aquest conveni.  
 

v) Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni. 
 
 

16. Els ens locals han d’abonar al CONSELL COMARCAL un 10% en concepte de cofinançament 
calculat sobre l’import de la previsió del cost de treballadors i formació.  

 
Aquest percentatge de cofinançament es destina a cobrir els conceptes següents:  

 
a) Cost de tramitació de la subvenció i les eventuals modificacions de l’assistència tècnica 

sol·licitades per l’AJUNTAMENT/CONSORCI. 
 

b) Despeses salarials i de cotització suportades pel CONSELL COMARCAL corresponent al 
personal tècnic i/o de suport propi necessari i altres despeses indirectes. 
 

c) Despeses de publicitat. 
 

d) Despeses de procediments legals i judicials. 
 



 

 

17. No més enllà de l’1 de maig de 2022, els ens locals han d’abonar al CONSELL COMARCAL per 
transferència bancària l’import corresponent al 20% de la previsió del total del cost de 
l’assistència corresponent.  

 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte 
 Previsió del total 
del cost 

 20% de la previsió del 
total del cost 

Ajuntament de Bigues i Riells del Fai Fem lluir el Vallès Oriental!      22.172,12 €         4.434,42 €  

 
El Vallès verd      22.172,12 €         4.434,42 €  

Ajuntament de Caldes de Montbui 
Administració electrònica i gestió 

de la informació 
     22.172,12 €         4.434,42 €  

Ajuntament de Cànoves i Samalús El Vallès verd      22.172,12 €         4.434,42 €  

Ajuntament de Cardedeu 
Capacitació telemàtica de la 

ciutadania 
     22.172,12 €         4.434,42 €  

Ajuntament de Figaró-Montmany Fem lluir el Vallès Oriental!      44.344,24 €         8.868,85 €  

Ajuntament de la Garriga Fem lluir el Vallès Oriental!      22.172,12 €         4.434,42 €  

 
Capacitació telemàtica de la 

ciutadania 
     22.172,12 €         4.434,42 €  

 
Campanyes informatives de 

conscienciació a la ciutadania 
     22.172,12 €         4.434,42 €  

Ajuntament de la Llagosta Fem lluir el Vallès Oriental!      22.172,12 €         4.434,42 €  

Ajuntament de la Roca del Vallès 
Administració electrònica i gestió 

de la informació 
     22.172,12 €         4.434,42 €  

 
Fem lluir el Vallès Oriental!      22.172,12 €         4.434,42 €  

Ajuntament de Lliçà de Vall Fem lluir el Vallès Oriental!      22.172,12 €         4.434,42 €  

 
El Vallès verd      44.344,24 €         8.868,85 €  

Ajuntament de Llinars del Vallès 
Administració electrònica i gestió 

de la informació 
     22.172,12 €         4.434,42 €  

Ajuntament de Martorelles Fem lluir el Vallès Oriental!      44.344,24 €         8.868,85 €  

 
El Vallès verd      22.172,12 €         4.434,42 €  

Ajuntament de Montmeló Fem lluir el Vallès Oriental!      66.516,36 €       13.303,27 €  

Ajuntament de Sant Antoni de 
Vilamajor 

Fem lluir el Vallès Oriental!      22.172,12 €         4.434,42 €  

 
El Vallès verd      22.172,12 €         4.434,42 €  



 

 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte 
 Previsió del total 
del cost 

 20% de la previsió del 
total del cost 

Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles 

Administració electrònica i gestió 
de la informació 

     22.172,12 €         4.434,42 €  

 
Fem lluir el Vallès Oriental!      22.172,12 €         4.434,42 €  

 
Campanyes informatives de 

conscienciació a la ciutadania 
     22.172,12 €         4.434,42 €  

Ajuntament de Sant Pere de 
Vilamajor 

Fem lluir el Vallès Oriental!      22.172,12 €         4.434,42 €  

Ajuntament de Santa Maria de 
Martorelles 

Administració electrònica i gestió 
de la informació 

     22.172,12 €         4.434,42 €  

Ajuntament de Santa Maria de 
Palautordera 

Administració electrònica i gestió 
de la informació 

     22.172,12 €         4.434,42 €  

 
Fem lluir el Vallès Oriental!      22.172,12 €         4.434,42 €  

 
El Vallès verd      22.172,12 €         4.434,42 €  

Ajuntament de Tagamanent El Vallès verd      22.172,12 €         4.434,42 €  

Ajuntament de Vallgorguina 
Administració electrònica i gestió 

de la informació 
     22.172,12 €         4.434,42 €  

Ajuntament de Vallromanes Fem lluir el Vallès Oriental!      22.172,12 €         4.434,42 €  

Ajuntament de Vilanova del Vallès Fem lluir el Vallès Oriental!      22.172,12 €         4.434,42 €  

Consorci per a la Gestió dels 
Residus del Vallès Oriental 

Fem lluir el Vallès Oriental!    110.860,60 €       22.172,12 €  

Total general 
 

   931.229,04 €     186.245,81 €  

 
 

18. El CONSELL COMARCAL aprova una liquidació del cost total derivat o originat per l’execució de 
l’assistència en el termini de dos mesos comptadors a partir del pagament per part del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya del total de la subvenció atorgada al CONSELL COMARCAL.  
 
L’import de la liquidació resulta de l’execució de les operacions següents:  

 

                     

 
Els conceptes d’aquesta fórmula són els següents: 
 
IL = Import de la liquidació. 
 
On A = Import corresponent al cost real derivat o originat per l’execució del projecte, que 
inclourà, entre d’altres, les despeses següents:  

 
A = A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A7 + A8 + A9 



 

 

 
A1 = Total de les despeses salarials, pagues extraordinàries i cotitzacions empresarials que 
s’hagin generat en la contractació laboral dels participants. 
 
A2 = Total de les despeses generades durant la baixa laboral no cobertes per la Seguretat 
Social dels participants contractats.  
 
A3 = Total per indemnitzacions per suspensions, acomiadaments, cessaments o acabaments 
de contracte dels participants contractats, calculats d’acord amb la legislació.  
 
A4 = El 10% del cost en concepte de cofinançament 
 
A5 = Cost de la vigilància de la salut dels participants, de les accions relatives a la formació i 
la informació dels participants relatives als articles 18 i 19 de la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de prevenció de riscos laborals, i de l’avaluació de riscos laborals i planificació de 
l’activitat preventiva. 
 
A6 = Cost de l’assegurança del/s treballador/s d’acord amb el conveni col·lectiu d’aplicació. 
 
A7 = En relació amb la contractació laboral dels participants, els pagaments en espècie; les 
dietes; les vacances no efectuades; les hores extraordinàries autoritzades pel CONSELL 
COMARCAL; les indemnitzacions per mort i els trasllats corresponents; les percepcions per 
matrimoni i els complements o plusos salarials. 
 
A8 = Cost de l’aplicació informàtica del control horari corresponent a la persona 
treballadora/les persones treballadores. 
 
A9= Totes les altres despeses que acordi la Comissió de seguiment. 

 
 
On B = Import definitivament subvencionat i pagat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.  
 
On C= Import pagat per l’AJUNTAMENT/CONSORCI, d’acord amb allò que preveu el pacte 5.3 
del conveni. 
 
On D = Despeses de desplaçaments/locomoció/transport del/s treballador/s participant/s en el/s 
projecte/s, incloses les originades per l’acció formativa. 
 
On E = Cost de l’equip de protecció individual i el cost del vestuari laboral  del/s treballador/s que 
ha prestat assistència a l’AJUNTAMENT/CONSORCI.  

 
Per tant, PROPOSO,      
 

1. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb els ajuntaments de Bigues i 
Riells del Fai, Caldes de Montbui,  Cànoves i Samalús, Cardedeu, Figaró-Montmany, la Garriga, la 
Llagosta, Lliçà de Vall, Llinars del Vallès, Martorelles, Montmeló, la Roca del Vallès, Sant Antoni 
de Vilamajor, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor,  Santa Maria de Martorelles, 
Santa Maria de Palautordera, Tagamanent, Vallgorguina, Vallromanes, Vilanova del Vallès i el 
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, per a la prestació d’assistència tècnica 
en el marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, 
de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
del Programa Treball i Formació i a la Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, en els 
termes esmentats en aquest informe. 
 

2. Condicionar el convenis en relació amb cadascun dels ens locals a la resolució d’atorgament de la 
subvenció per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.” 

 



 

 

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’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores 

per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC - Treball i 
Formació), en endavant l’ORDRE.  
 

2. La Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria 
anticipada per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i 
Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP, en endavant la RESOLUCIÓ. 
 
L’article 1 de la RESOLUCIÓ disposa que aquesta té per objecte obrir la convocatòria 
anticipada per a l'any 2022, de les línies MG52, PRGC i PANP, per a la presentació de 
sol·licituds per a la concessió de les subvencions previstes en l'annex 1 de l'ORDRE.  
 
Les actuacions subvencionables, d'acord amb la base 2 de l'annex 1 de de l'Ordre 
EMT/176/2021, de 9 de setembre, són les següents: 
 
-  Actuació de contractació laboral 
 
Aquesta actuació es desenvolupa d'acord amb la base 5.1 de l'annex 1 de l'ORDRE. 
 
Els contractes tenen una durada de 12 mesos a jornada completa. 
 
-  Actuació d'acompanyament 
Aquesta actuació es desenvolupa d'acord amb la base 5.3 de l'annex 1 de l’ORDRE, i té 
caràcter obligatori. 
 
L'article 15.4 de la RESOLUCIÓ determina les hores d'acompanyament a subvencionar 
en cada projecte. 
 

3. D’acord amb el que estableix l’article 3 de la RESOLUCIÓ, poden ser entitats 
beneficiàries de les subvencions, d'acord amb la base 3.1 de l'annex 1 de l’ORDRE, les 
següents: els ajuntaments i els consells comarcals o, en el seu lloc, els seus organismes 
autònoms, o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, 
desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquelles 
que especifica l'annex 1 de la RESOLUCIÓ. 
 

4. D’acord amb el que estableix l’article 5 de la RESOLUCIÓ, podran ser persones 
destinatàries de les subvencions les recollides a la base 6 de l'annex 1 de l’ORDRE. 

 
Per aquesta convocatòria, els requisits específics de les persones destinatàries de 
cadascuna de les línies són: 

 
-  Línia MG52 

 
Poden participar les persones de 52 anys o més que estiguin en situació d'atur inscrites 

com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO). 
 

- Línia PRGC 



 

 

 
Poden participar les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a 

demandants d'ocupació no ocupades (DONO), destinatàries de la renda garantida de 
ciutadania. En el supòsit en què en l'àmbit territorial de l'entitat beneficiària no hi hagi 
suficients persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania que s'adeqüin al 
lloc de treball a cobrir per l'entitat beneficiària, es consideren també persones 
destinatàries d'aquesta línia, aquelles que hagin sol·licitat la prestació de la renda 
garantida de ciutadania en els sis mesos anteriors a la publicació d'aquesta Resolució. 

 
Només es pot formalitzar un contracte de treball per unitat familiar amb càrrec a aquesta 

línia. 
 

- Línia PANP 
 

Poden participar les persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no 
perceptores de prestació per desocupació. 

 
Per aquesta línia, s'entén per persones en risc de caure en situació d'atur de llarga 

durada, les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a 
demandants d'ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos, durant els 18 
mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació. 

 
Les persones destinatàries d'aquesta Resolució, hauran de complir els requisits 

específics en el moment de la selecció, i el requisit d'estar en situació de demandants 
d'ocupació no ocupades (DONO) el dia immediatament anterior a la data d'inici de la 
contractació laboral. 

 
5. L’annex 1 de la RESOLUCIÓ estableix la distribució territorial dels contractes de treball. 

El nombre de contractes preassignats al Consell Comarcal del Vallès Oriental són els 
següents:  

 
- Línia MG52: 19 contractes de 12 mesos de durada. 
- Línia PRGC: 15 contractes de 12 mesos de durada. 
- Línia PANP: 15 contractes de 12 mesos de durada 

 
6. L’epígraf a) de l’article 25 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de 

Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, preveu que 
correspon a la comarca l’exercici de les competències que li atribueix aquesta Llei en 
matèria de cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments. Així mateix, 
l’epígraf c) d’aquest article, preveu com a competència de la comarca aquelles que li 
deleguin o encarreguin de gestionar l’Administració de la Generalitat i els municipis.  

 
7. L’article 25.2 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, preveu que en l’àmbit de les seves 
competències, la comarca pot prestar serveis d’acord amb els requisits que estableix la 
pròpia llei.  

 
8. L’article 28.1 a) del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix que correspon a les comarques 
prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis.  

 



 

 

9. L’article 28.2 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, disposa que en tot cas, la 
comarca ha d’exercir les funcions d’assistència i cooperació que li corresponen tenint en 
compte les necessitats dels diferents municipis, tant pel que fa al nombre d’habitants 
com a la situació geogràfica o a llur tipologia quant a l’activitat econòmica predominant.  

 
10. L’article 9.1 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, estableix que les 
competències pròpies dels ens locals són les que les lleis determinen. Aquestes 
competències s'exerceixen en règim d'autonomia i sota la responsabilitat dels ens locals, 
sens perjudici de la coordinació deguda en llurs programació i execució amb les altres 
administracions públiques, en els termes establerts per les lleis.  

 
11. L’article 66.2 del TRLMRLC disposa que els ens locals tenen competències en els 

àmbits de la cohesió social i de la gestió de recursos econòmics, entre d’altres, amb 
l'abast que fixen aquesta Llei i la legislació sectorial respectiva.  

 
12. L’article 14 de la Llei 13/2015 , de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del 

Servei públic d’ocupació de Catalunya, estableix com a entitats que integren el sistema 
d’ocupació de Catalunya, les següents:  

 
a) Per llur naturalesa, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, les administracions 

locals, i també les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de 
Catalunya.  
 

b) Les empreses i les entitats que, amb finançament públic, col·laboren amb el Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya i presten serveis i desenvolupen programes en el 
marc de l’Estratègia catalana per a l’ocupació i del Pla de desenvolupament de les 
polítiques d’ocupació.  

 
c) El conjunt d’entitats que componen el sistema de formació i qualificació 

professionals, sota els criteris fixats pels serveis i programes en el marc de 
l’Estratègia catalana per a l’ocupació i del Pla de desenvolupament de les polítiques 
d’ocupació.  

  
13. 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.  
 

14. 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. 

 
15. 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.  

 



 

 

16. 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, pel que fa a la competència del Ple.  

 
 

Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi:  

 

1. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb els ajuntaments de  
Bigues i Riells del Fai, Caldes de Montbui,  Cànoves i Samalús, Cardedeu, Figaró-
Montmany, la Garriga, la Llagosta, Lliçà de Vall, Llinars del Vallès, Martorelles, 
Montmeló, la Roca del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Fost de Campsentelles, 
Sant Pere de Vilamajor,  Santa Maria de Martorelles, Santa Maria de Palautordera, 
Tagamanent, Vallgorguina, Vallromanes, Vilanova del Vallès i el Consorci per a la Gestió 
dels Residus del Vallès Oriental, per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la 
realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 
de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució EMT/3879/2021, de 22 de 
desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022, en relació amb 
les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP, 
d’acord amb el redactat següent:  
 

“REUNITS 
 

D’una part, el senyor Emiliano Cordero Soria, president del Consell Comarcal, assistit per la 
secretària accidental de la corporació, la senyora Núria Caellas Puig.   
 
1I de l’altra, el/la senyor/a ________________, alcalde/alcaldessa de l’Ajuntament de/d’ 
___________________, assistit/assistida pel/per la secretari/secretària de la corporació, el/la 
senyor/a ______________.  
 

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. 

 
2L’alcalde/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.  
 
La secretària i el secretari /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 aquest document, i 
 
 

EXPOSEN 
 

                                                
1 En el cas del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, incloure el president o la presidenta i el secretari o 
la secretària que correspongui. 

 
2 En el cas del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, incloure allò corresponent als estatuts de l’entitat.  



 

 

1. El 9 de setembre de 2021, s’aprovà l’Ordre EMT/176/2021, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC - 
Treball i Formació), en endavant l’ORDRE.  
 
L'objecte de les Bases reguladores aprovades per l’ORDRE és regular les subvencions del 
Programa Treball i Formació per a la realització de projectes de millora de l'ocupabilitat de les 
persones treballadores en situació d'atur amb especial vulnerabilitat i amb dificultats per 
accedir al mercat laboral, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. 

 

2. El 22 de desembre de 2021, s’aprovà La Resolució EMT/3879/2021, per la qual 
s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del 
Programa Treball i Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP (SOC – TRFO EELL 
REACT), en endavant la RESOLUCIÓ. 
 

3. L’article 1 de la RESOLUCIÓ disposa que aquesta té per objecte obrir la 
convocatòria anticipada per a l'any 2022, de les línies MG52, PRGC i PANP, per a la 
presentació de sol·licituds per a la concessió de les subvencions previstes en l'annex 
1 de l'ORDRE.  

 
Les actuacions subvencionables, d'acord amb la base 2 de l'annex 1 de de l'Ordre 
EMT/176/2021, de 9 de setembre, són les següents: 
 
-  Actuació de contractació laboral 
 
Aquesta actuació es desenvolupa d'acord amb la base 5.1 de l'annex 1 de l'ORDRE. 
 
Els contractes tenen una durada de 12 mesos a jornada completa. 
 
-  Actuació d'acompanyament 
Aquesta actuació es desenvolupa d'acord amb la base 5.3 de l'annex 1 de l’ORDRE, 
i té caràcter obligatori. 
 
L'article 15.4 de la RESOLUCIÓ determina les hores d'acompanyament a 
subvencionar en cada projecte. 
 
 

4. D’acord amb el que estableix l’article 3 de la RESOLUCIÓ, poden ser entitats 
beneficiàries de les subvencions, d'acord amb la base 3.1 de l'annex 1 de l’ORDRE, 
les següents: els ajuntaments i els consells comarcals o, en el seu lloc, els seus 
organismes autònoms, o les entitats amb competència en matèria de polítiques 
actives d'ocupació, desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, dependents o 
vinculades a aquelles que especifica l'annex 1 de la RESOLUCIÓ. 
 

5. D’acord amb el que estableix l’article 5 de la RESOLUCIÓ, podran ser persones 
destinatàries de les subvencions les recollides a la base 6 de l'annex 1 de l’ORDRE. 

 
Per aquesta convocatòria, els requisits específics de les persones destinatàries de 
cadascuna de les línies són: 
 
-  Línia MG52 
 
Poden participar les persones de 52 anys o més que estiguin en situació d'atur 
inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO). 



 

 

 
- Línia PRGC 

 
Poden participar les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com 
a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), destinatàries de la renda garantida 
de ciutadania. En el supòsit en què en l'àmbit territorial de l'entitat beneficiària no hi 
hagi suficients persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania que 
s'adeqüin al lloc de treball a cobrir per l'entitat beneficiària, es consideren també 
persones destinatàries d'aquesta línia, aquelles que hagin sol·licitat la prestació de la 
renda garantida de ciutadania en els sis mesos anteriors a la publicació d'aquesta 
Resolució. 
 
Només es pot formalitzar un contracte de treball per unitat familiar amb càrrec a 
aquesta línia. 
 
- Línia PANP 
 
Poden participar les persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no 
perceptores de prestació per desocupació. 
Per aquesta línia, s'entén per persones en risc de caure en situació d'atur de llarga 
durada, les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a 
demandants d'ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos, durant els 18 
mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació. 
 
Les persones destinatàries d'aquesta Resolució, hauran de complir els requisits 
específics en el moment de la selecció, i el requisit d'estar en situació de demandants 
d'ocupació no ocupades (DONO) el dia immediatament anterior a la data d'inici de la 
contractació laboral. 
 

6. L’annex 1 de la RESOLUCIÓ estableix la distribució territorial dels contractes de 
treball. El nombre de contractes preassignats al Consell Comarcal del Vallès Oriental 
són els següents:  
 
- Línia MG52: 19 contractes de 12 mesos de durada. 
- Línia PRGC: 15 contractes de 12 mesos de durada. 
- Línia PANP: 15 contractes de 12 mesos de durada 
 

7. El procediment per a la concessió de les actuacions subvencionades en aquesta convocatòria 
és el que s’estableix a l’article 11 de la RESOLUCIO. 
 

8. La base 5 de l’ORDRE determina el desenvolupament de les accions subvencionables en els 
termes següents:  

 
Les actuacions que es poden desenvolupar, d'acord amb les condicions establertes 
en aquesta Ordre, són les següents: 
 
5.1. Actuació de contractació laboral 
 
L'actuació de contractació laboral, obligatòria per a totes les persones participants, 
facilita la pràctica laboral de les persones destinatàries mitjançant la subscripció d'un 
contracte laboral per part de l'entitat beneficiària, o ens instrumental, en cas 
d'encàrrec de gestió. Les persones destinatàries d'aquest Programa tindran així, 
l'oportunitat de ser contractades i poder reprendre la seva vida laboral. 
 



 

 

Els contractes laborals són de caràcter temporal, i tenen la finalitat que les persones 
participants puguin adquirir experiència professional, i millorar la seva ocupabilitat. 
 
A la resolució de convocatòria es determina la durada dels contractes de treball que 
pot ser des d'un mínim de 6 mesos a un màxim de 12, així com la jornada del 
contracte de treball, a temps complet o temps parcial. 
 
Les vacances que es meritin s'han de gaudir dintre del temps d'execució del 
contracte, sense que es puguin compensar econòmicament a la finalització del 
contracte. 
 
Pel que fa a les entitats beneficiàries establertes a la base 3.1 a) d'aquesta Ordre, les 
activitats a realizar objecte del contracte per les persones destinatàries han de ser 
competència de l'entitat beneficiària, no poden substituir llocs de treball estructurals, 
per tant, han de ser activitats addicionals a l'activitat habitual del personal de 
l'administració local, i han d'estar directament relacionades amb l'interès general i 
social al qual serveix l'entitat beneficiària. 
 
En el cas de les entitats establertes a la base 3.1 b) i c) d'aquesta Ordre, les funcions 
i tasques de la persona contractada han de correspondre a serveis que presta l'entitat 
o que són necessaris per a la correcta prestació del servei. 
 
En cas que l'actuació de contractació laboral es desenvolupi mitjançant un ens 
instrumental, s'haurà de fer constar a la sol·licitud de subvenció mitjançant la 
memòria del projecte, i serà, als efectes d'aquesta Ordre, com si fos executada per 
l'entitat beneficiària. 
 
5.1.1 Formalització del contracte de treball 
a) L'entitat beneficiària ha de formalitzar els contractes de treball els quals han 
d'incloure les referències següents: 
 
- Que consti la menció del finançament públic i, si escau, el cofinançament del Fons 
Social Europeu, d'acord amb el que preveu la base 31 d'aquesta Ordre. 
- Que consti, si escau, el compromís per part de la persona treballadora de realitzar 
les accions de formació. 
 
b) Un cop formalitzats els contractes de treball, l'entitat beneficiària ha d'informar 
mitjançant el sistema d'informació CTR (Gestió de les Contractacions) del Servei 
Públic d'Ocupació de Catalunya, les dades del contracte i de la persona treballadora. 
 
Igualment, a la finalització del contracte, ha d'informar la data de finalització i el motiu 
de baixa. 
5.1.2 Substitució de les persones contractades 
 
En cas que una persona participant causi baixa del Programa per les causes 
especificades a continuació, pot ser substituïda sempre i quan les condicions de la 
contractació ho permetin i la durada restant del contracte sigui suficient per tal que la 
persona substituta pugui obtenir una millora de l'ocupabilitat com a resultat de la 
participació de l'actuació de contractació laboral i, si escau, de l'actuació de formació. 

 
El nou contracte de treball s'ha de formalitzar per la durada restant objecte de la 
subvenció i entre els dos contractes han de sumar la durada atorgada. 
 
Supòsits de substitució: 
 
- Si el contracte de treball es rescindeix perquè la persona treballadora no supera el 
període de prova en els termes previstos a l'article 14 del Reial decret legislatiu 



 

 

2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels 
treballadors, 
 
- Si el contracte s'extingeix per dimissió, mort, gran invalidesa o incapacitat 
permanent total o absoluta de la persona treballadora, jubilació, o per acomiadament 
disciplinari, recollits en les lletres d, e, f, k de l'apartat 1 dels articles 49 i 54 del Reial 
decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
l'Estatut dels treballadors. 
 
- Excepcionalment, en cas que una persona participant en el Programa es trobi en 
situació d'incapacitat laboral temporal, naixement, adopció, acolliment preadoptiu o 
permanent, o risc durant l'embaràs, i l'entitat beneficiària disposi d'elements objectius 
per preveure que la persona substituïda no podrà incorporar-se de nou al seu lloc de 
treball. 
 
L'entitat beneficiària ha d'informar de les substitucions a l'òrgan instructor, així com en 
el sistema d'informació CTR (Gestió de les Contractacions), en el termini d'un mes 
des de la suspensió o des de la finalització de la relació laboral inicial. 
 
En qualsevol dels supòsits de substitució enumerats anteriorment, és d'aplicació el 
que estableix a les bases 
 
5.1 i 5.1.1 d'aquesta Ordre, tret de la durada del contracte. 
La resolució de convocatòria pot determinar, si escau, que no és d'aplicació el que 
preveu aquesta base en relació amb la substitució de les persones contractades. 
 
(…) 
 
5.3 Actuació d'acompanyament 
Aquesta actuació consisteix a donar suport, dirigir i guiar a les persones contractades 
durant l'execució del Programa. Aquesta actuació ha de facilitar a les persones 
contractades una millor adaptació al lloc de treball i un reforç competencial, si 
s'escau, facilitar que la persona segueixi la formació que s'estableix en el projecte.  
 
Per aconseguir-ho es desenvoluparan tasques d'acompanyament amb la persona 
contractada, així com 
aquelles tasques de gestió i coordinació. 
 
L'objectiu d'aquesta actuació és aconseguir que almenys el 75% dels participants 
executin el període de contractació pel qual han estat contractats. 
 
5.3.1. Funcions i tasques 
El personal tècnic d'acompanyament realitza, entre altres, les tasques següents: 
- Realitzar sessions de suport i acompanyament a la persona participant per garantir 
la seva continuïtat en el programa : 
 
1. S'hauran de treballar tots aquells aspectes personals i/o competencials que per la 
vulnerabilitat del col·lectiu dificultin la continuïtat en el programa. 
 
2. Facilitar a les persones contractades una millor adaptació al lloc de treball i un 
reforç competencial, per al posterior retorn al mercat laboral. 
 
3. Hauran de mantenir la comunicació amb les persones participants, tant de manera 
individual com grupal, per contribuir en la seva integració en les actuacions del 
Programa. 
 



 

 

4. Coordinar l'actuació de contractació i la de formació, si aquesta darrera forma part 
del programa, de cada participant. 
 
S'haurà d'emetre informe individualitzat per cadascun dels participants, segons s'han 
executat totes les tasques definides anteriorment. 
- Realitzar els tràmits de coordinació i gestió necessaris per a l'execució del 
programa. Aquestes tasques són aquelles que, malgrat que no siguin efectuades 
directament amb les persones participants del programa, són imprescindibles per a la 
seva execució. Formen part d'aquestes tasques d'execució del Programa la selecció 
de les persones participants. 
 
En aquelles línies de subvenció on no sigui obligatòria l'actuació de formació, ha de 
vetllar, igualment, per les possibles necessitats formatives de les persones 
destinatàries i derivar-les, si s'escau, a recursos formatius més adients. 
 
L'actuació d'acompanyament s'ha de gestionar mitjançant l'aplicació GALILEU del 
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. En aquesta aplicació, l'entitat beneficiària ha 
de registrar totes les accions realitzades durant l'actuació, incloent-hi les accions 
directes amb les persones participants, així com les accions de preparació i execució 
de la pròpia actuació d'acompanyament. 
 
La resolució d'atorgament estableix el màxim d'hores d'acompanyament per projecte, 
que es determinarà en funció del col·lectiu al qual s'adreça la convocatòria. 
 
5.3.2 Personal tècnic assignat 
 
Les persones que desenvolupen l'actuació d'acompanyament han d'estar en 
possessió d'una titulació 
universitària oficial de grau o equivalent, o haver superat el primer o segon cicle 
d'educació universitària, sent preferentment aquesta titulació de l'àmbit social. 
 
Pot ser personal tècnic de l'entitat beneficiària o personal tècnic contractat 
específicament per a la realització d'aquestes funcions mitjançant la modalitat 
contractual més adient d'acord amb la normativa laboral vigent i el conveni col·lectiu 
d'aplicació. 
 
Igualment, en cas d'encàrrec de gestió, si així s'ha fet constar obligatòriament a la 
sol·licitud de la subvenció mitjançant la memòria del projecte, pot ser personal tècnic 
de l'ens instrumental o personal tècnic contractat específicament per a la realització 
d'aquestes tasques i funcions. 
 
S'ha d'indicar la categoria laboral, la relació laboral i la dedicació en hores respecte a 
la jornada de treball habitual de l'entitat. 
 
Aquest personal no té la condició de persona destinatària del Programa Treball i 
Formació, definida a la base 6 d'aquesta Ordre. 
 
L'actuació d'acompanyament s'ha de gestionar mitjançant l'aplicació GALILEU del 
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. En aquesta aplicació, l'entitat beneficiària ha 
de registrar totes les accions realitzades durant l'actuació, incloent-hi les accions 
directes amb les persones participants, així com les accions de preparació i execució 
de la pròpia actuació d'acompanyament. 
 
La resolució d'atorgament estableix el màxim d'hores d'acompanyament per projecte, 
que es determinarà en funció del col·lectiu al qual s'adreça la convocatòria. 
 



 

 

5.4 Les actuacions d'aquesta Ordre s'han de desenvolupar d'acord amb el que 
preveu aquesta Ordre, la resolució de la convocatòria que correspongui i la resolució 
d'atorgament, i si escau, amb la Guia de prescripcions tècniques. 

 
9. L’article 7 de la RESOLUCIÓ, amb el títol Quantia, disposa el següent:   

 
7.1. Actuació de contractació laboral 
 
D'acord amb el que preveu la base 8.1 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/176/2021, de 9 
de setembre, la quantia del mòdul econòmic mensual és de 1.619,50 euros. En 
conseqüència, la subvenció de les contractacions previstes en aquesta Resolució és 
de 19.434,00 euros per a un contracte de 12 mesos. 
 
D'acord amb el que preveu la lletra b) de la base 21.3 de l'annex 1 de l'Ordre 
EMT/176/2021, de 9 de setembre, la quantia del mòdul econòmic diari és de 53,24 
euros. 
 
D'acord amb el que preveu la base 8.1 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/176/2021, de 9 
de setembre, l'informe tècnic motivat elaborat al respecte pren la referència el 50% de 
la mitjana salarial catalana establerta per l'INE, última dada publicada, per fixar la 
quantia d'aquesta actuació. 
 
7.2 Actuació d'acompanyament 
 
D'acord amb el que preveu la base 8.3 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/176/2021, de 9 
de setembre, la quantia del mòdul econòmic per hora d'acompanyament és de 22,04 
euros. 

 
10. Per a l’execució del programa i en el marc de l’ORDRE, el Consell Comarcal del Vallès 

Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, ha previst els projectes d’assistència tècnica 
supralocals següents:  
 

1.    Administració electrònica i gestió de la informació 
2.    Capacitació telemàtica de la ciutadania. 
3.    Campanya de desforestació al Vallès Oriental 
4.    El Vallès verd 
5.    Fem lluir el Vallès Oriental! 
6.    Servei temporal de suport a les llars 
7.    Campanyes informatives de conscienciació a la ciutadania 
8.    Reforcem l’educació de la infància i el jovent.  
9.    Suport al benestar comunitari i social. 

 
El detall dels projectes és el següent:  
 

 

    Administració electrònica i gestió de la informació 
El Consell Comarcal aposta per la modernització administrativa per la qual cosa oferim als municipis de la comarca 
la possibilitat de convertir en una realitat ‘l’administració sense papers’. 

Objectiu 
Afavorir la modernització administrativa, oferint als municipis de la comarca el suport en aquest 
procés a través dels treballadors i treballadores del present Programa. 



 

 

Actuacions 

 Actualització base de dades: comerços, teixit associatiu, dades dels Serveis Locals 
d’Ocupació. 

 Digitalització dels arxius municipals. 
 Campanyes de suport a la ciutadania per a la gestió digital amb les administracions 

públiques. 

Perfil del lloc 
de treball 

Auxiliars administratius, amb i sense atenció al públic. 

Tasques 

 Escaneig de documentació. 
 Inventariat de l’arxiu. 
 Catalogació de documents. 
 Registre d’informació a bases de dades. 
 Tasques administratives genèriques. 
 Suport a la ciutadania per a l’administració digital. 

Espais 
d’actuació 

Equipaments i arxius municipals, biblioteques, Consell Comarcal del Vallès Oriental 

 
 

Capacitació telemàtica de la ciutadania. 
Les mesures preventives per la COVID-19 han incorporat de manera sobtada la implementació de les eines 
telemàtiques per a qualsevol gestió, especialment a l’administració pública, i s’ha observat que hi ha un gran 
nombre de persones que no disposen de les competències necessàries per dur-les a terme. Aquests canvis s’han 
incorporat al funcionament habitual de les administracions i generen diferències en l’accés que amb aquest projecte 
el Consell Comarcal busca compensar. 

Objectiu Capacitar les persones per a saber fer les seves gestions telemàticament de manera autònoma. 

Actuacions 
 Atenció a la ciutadania i informació sobre les tramitacions telemàtiques. 
 Formació individualitzada per tal de dotar a les persones dels coneixements necessaris. 
 Elaboració de manuals i protocols. 

Perfil del lloc 
de treball 

Capacitadors/es en gestions telemàtiques 

Tasques 

 Atenció personalitzada 
 Atenció telefònica  
 Elaboració de manuals i protocols 
 Impartició de píndoles formatives individuals i grupals 

Espais 
d’actuació 

Teletreball, Consell Comarcal del Vallès Oriental, equipaments municipals. 

 
 

 

 



 

 

 Campanya de desforestació al Vallès Oriental 
 Per tal de donar suport a les administracions locals, amb aquesta actuació treballem per la millora del medi ambient, 

en projectes puntuals d’actuacions forestals. 

Objectiu Reforçar el manteniment d’espais forestals per la prevenció riscos d’incendis i altres incidents. 

Actuacions 
 Suport a la poda de l'arbrat. 
 Neteja boscos per risc caigudes. 
 Manteniment de boscos. 

Perfil del lloc 
de treball 

Peó/peona forestals. 

Tasques 

 Neteja preventiva 
 Segar 
 Desherbar 
 Desbrossar 
 Poda 
 Tala i processat d’arbres 
 Desembosc 

Espais 
d’actuació 

Boscos, passejos fluvials, rieres i torrents, talussos, passejos, camins i carrers, barris i 
urbanitzacions. 

 
 

    El Vallès verd 
Els espais verds de la comarca són elements fonamentals en una bona qualitat de vida per a la ciutadania i els 
seus i les seves visitants. En aquesta actuació, donem suport a les administracions locals, dins d’esdeveniments, i 
en la millora d’aquests espais. 

Objectiu 
Realitzar campanyes puntuals de manteniment i millora dels espais verds del Vallès Oriental, per 
tal de que la ciutadania en puguin gaudir. 

Actuacions 
 Manteniment dels carrers i zones verdes per esdeveniments puntuals. 
 Neteja de reforç d’espais verds de la comarca. 
 Posada en marxa i manteniment d’horts escolars. 

Perfil del lloc 
de treball 

Peó/peona de jardineria. 



 

 

Tasques 

 Segar 
 Esporgar 
 Netejar i recollir 
 Plantar i adobar 
 Desherbar 
 Desbrossar 
 Poda 
 Reg 

Espais 
d’actuació 

Parcs i jardins, places, passejos fluvials, rieres i torrents, passejos, camins i carrers, barris i 
urbanitzacions, edificis i espais públics. 

 
 

    Fem lluir el Vallès Oriental! 
Amb aquesta actuació ens proposem promoure la millora dels elements patrimonials de la comarca, així com 
l’accessibilitat i conservació dels espais públics. 

Objectiu 
Rehabilitar, condicionar i  fer accessibles espais públics concrets, espais turístics i monuments, 
per tal que llueixin bonics i segurs per a la ciutadania. 

Actuacions 

 Neteja de cementiris i/o solars abandonats. 
 Neteja i condicionament d’equipaments per a esdeveniments. 
 Eliminació de barreres arquitectòniques. 
 Rehabilitació i manteniment d'espais patrimonials del Vallès Oriental.  
 Manteniment d'itineraris turístics d'abast comarcal. 
 Rehabilitació d’equipaments de serveis a la ciutadania. 

Perfil del lloc 
de treball 

Peó/peona de neteja 
Peó/peona d’obra 

Tasques 

Peó/na de neteja: 
 Neteja de la via pública 
 Neteja del mobiliari de parcs, places i carrers 
 Neteja de terres i mobiliari als equipaments 
 Neteja de vidres 

 
Peó/peona d’obra 
 Càrrega i transport de materials de construcció 
 Realització de barreges. 
 Retirada de runes i altres materials. 
 Suport en reformes dels espais de les actuacions. 

Espais 
d’actuació 

Via pública, equipaments i edificis municipals, parcs. 

 
 

 



 

 

    Servei temporal de suport a les llars 
Aquesta actuació pretén oferir a les llars on s’han detectat persones amb especials necessitats (per risc social o per 
dependència) un servei de millora de l’habitabilitat i de la qualitat de vida. Es tracta d’un servei per aquelles 
persones que no requereixen una actuació continuada, sinó una millora per tal de posar-se al dia en el 
manteniment de la llar. 

Objectiu 
Oferir en aquelles llars on es detecten necessitats especials d’atenció, sigui per dependència o 
per situació de risc social, actuacions puntuals de millora de la llar i, d’acompanyament i neteja. 

Actuacions 
 Acompanyaments a gestions i visites mèdiques a persones grans i persones amb 

dependència. 
 Neteja i manteniment general de l’habitatge. 

Perfil del lloc 
de treball 

Auxiliar de la llar 

Tasques 
 Neteja de domicilis. 
 Detecció d’altres necessitats i informació als serveis socials. 
 Acompanyament a gestions i visites mèdiques. 

Espais 
d’actuació 

Domicilis particulars. 

 
 

    Campanyes informatives de conscienciació a la ciutadania 
Amb aquest projecte, el Consell Comarcal es proposa promoure la convivència, així com el reforçament de les 
xarxes tant associatives com productives, a través de l’actualització de les dades i la difusió d’actituds cíviques. 

Objectiu 
Recollir informació municipal i de la comarca. 
Oferir informació a la ciutadania sobre diferents campanyes específiques, com ara sobre recollida 

selectiva, cens d’animals domèstics, etc., i sobre el bon ús dels equipaments i espais públics. 

Actuacions 

 Recollida d’informació del territori: cens de polígons, avaluació de necessitats de la 
població, etc. 

 Campanyes de conscienciació a la ciutadania. 
 Suport a l’atenció a l’usuari als equipaments municipals. 

Perfil del lloc de 
treball 

Agents cívics/ques. 
Ajudants de consergeria. 



 

 

Tasques 

 Informar sobre ordenances locals de civisme i convivència. 
 Conscienciació a la ciutadania sobre diverses aspectes de civisme. 
 Col·laboració en la recollida d’informació sobre l’ús de l’espai públic i altres dades 

municipals. 
 Informació al públic sobre serveis i usos dels equipaments municipals i programes. 
 Altres tasques complementàries d’atenció a la ciutadania. 

Espais 
d’actuació 

Espai públic (places, parcs i carrers), instal·lacions i equipaments municipals (escoles, museus, 
OACs). 

 
 

    Reforcem l’educació de la infància i el jovent.  
 

L’educació de la infància i el jovent és el resultat de la participació de diversos agents: l’escola, la família, la 
comunitat, les administracions. Degut als canvis en l’ús de les TIC en educació, aquelles famílies amb menys 
recursos per traslladar els coneixements als seus infants i joves es troben en desavantatge.  
El Consell Comarcal es proposa amb aquest projecte compensar aquestes diferències donant suport a les famílies, 
i als i a les alumnes. 

Objectiu 
Oferir suport telemàtic i presencial en les tasques educatives als estudiants, gamificació  de 
l’aprenentatge i implicació familiar en el procés d’aprenentatge dels fills i filles. 

Actuacions 

 Suport i acompanyament telemàtic i presencial en el procés d’aprenentatge dels i de les 
participants. 

 Seguiment de les tasques acadèmiques. 
 Contacte i capacitació telemàtica de les famílies per acompanyar els i les menors en el seu 

procés educacional. 

Perfil del lloc 
de treball 

Educador/a de reforç escolar 

Tasques 

 Trucades telefòniques i videoconferències 
 Acompanyament individualitzat i grupal d’alumnes 
 Resolució de dubtes en les tasques acadèmiques 
 Elaboració de tutorials sobre el funcionament de les plataformes telemàtiques per al 

seguiment del curs 
 Suport a les famílies per l’acompanyament educatiu 

Espais 
d’actuació 

Consell Comarcal, ajuntaments, teletreball.  

 
 

    Suport al benestar comunitari i social. 
En els àmbits escolars, comunitaris i socials, l’accés i l’ús dels serveis públics pot requerir el suport de personal 
addicional. En aquells esdeveniments en que la participació augmenta notablement sorgeix la necessitat de facilitar 
l’ús dels serveis per part de la infància, les persones amb dependència o amb necessitats especials. 



 

 

Objectiu 
Donar suport a l’atenció de persones amb especials necessitats i la seva participació en 
esdeveniments o activitats de caràcter públic. 

Actuacions 
 Acompanyament i suport en l’ús dels espais públics. 
 Control d’accessos i desplaçaments en esdeveniments. 
 Recolzament dels serveis municipals en l’atenció de persones amb especials necessitats. 

Perfil del lloc 
de treball 

Assistent comunitari 

Tasques 
 Suport en l’atenció a persones amb especials necessitats. 
 Recolzament en l’accessibilitat dels espais municipals i espais públics. 
 Reforç en esdeveniments i espais d’alta concentració de públic 

Espais 
d’actuació 

Consell Comarcal del Vallès Oriental, equipaments municipals, via pública. 

 

 
 

Queda exclosa qualsevol tasca que el CONSELL COMARCAL consideri que no és pròpia del 
treballador/a.  

 
11. 3L’Ajuntament de/d’ _________________, en endavant l’AJUNTAMENT, ha comunicat al 

CONSELL COMARCAL, la sol·licitud d’assistència tècnica corresponent al/s projecte/s que 
s’indica a continuació amb el nombre d’assistències següent:  
 
4 

Nom del projecte Durada 
Nombre 
d'assistències 

   

 
 

12. El 27 de gener de 2022, el CONSELL COMARCAL ha presentat la sol·licitud de subvenció del 
programa Treball i Formació corresponent a la RESOLUCIÓ.  
 

En aquest context, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen interès a subscriure aquest 
conveni per a regular la relació, les obligacions, la coordinació i la cooperació entre el CONSELL 
COMARCAL i l’AJUNTAMENT per a la prestació de l’assistència tècnica sol·licitada en el marc de 
la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’ORDRE i la RESOLUCIÓ que 
subjecten en les següents 
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 

 
1. L’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a 

la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC - Treball i Formació).  
 

                                                
3 En el cas del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, el redactat d’aquest paràgraf és el següent:  El 

Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, en endavant el CONSORCI, ha comunicat al CONSELL 
COMARCAL, la sol·licitud d’assistència tècnica corresponent al/s projecte/s que s’indica a continuació amb el nombre 
d’assistències següent: ... 

  
Nota: Pel cas del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, en tot el text del conveni allà on consti 

AJUNTAMENT ha de dir CONSORCI.  
 

4 El contingut específic d’aquest quadre per a cadascun dels ajuntaments consta en el punt segon de la part dispositiva 

d’aquest document.   



 

 

2. La Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria 
anticipada per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, 
de les línies MG52, PRGC i PANP (SOC – TRFO EELL REACT). 

 
3. L’epígraf a) de l’article 25 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, 

aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, preveu que correspon a la comarca 
l’exercici de les competències que li atribueix aquesta Llei en matèria de cooperació, 
assessorament i coordinació dels ajuntaments. Així mateix, l’epígraf c) d’aquest article, 
preveu com a competència de la comarca aquelles que li deleguin o encarreguin de gestionar 
l’Administració de la Generalitat i els municipis.  

 
4. L’article 25.2 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, preveu que en l’àmbit de les seves competències, 
la comarca pot prestar serveis d’acord amb els requisits que estableix la pròpia llei.  

 
5. L’article 28.1 a) del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix que correspon a les comarques prestar 
assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis.  

 
6. L’article 28.2 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, disposa que en tot cas, la comarca ha 
d’exercir les funcions d’assistència i cooperació que li corresponen tenint en compte les 
necessitats dels diferents municipis, tant pel que fa al nombre d’habitants com a la situació 
geogràfica o a llur tipologia quant a l’activitat econòmica predominant.  

 
7. L’article 9.1 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, estableix que les 
competències pròpies dels ens locals són les que les lleis determinen. Aquestes 
competències s'exerceixen en règim d'autonomia i sota la responsabilitat dels ens locals, 
sens perjudici de la coordinació deguda en llurs programació i execució amb les altres 
administracions públiques, en els termes establerts per les lleis.  

 
8. L’article 66.2 del TRLMRLC disposa que els ens locals tenen competències en els àmbits de 

la cohesió social i de la gestió de recursos econòmics, entre d’altres, amb l'abast que fixen 
aquesta Llei i la legislació sectorial respectiva.  

 
9. L’article 14 de la Llei 13/2015 , de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 

públic d’ocupació de Catalunya, estableix com a entitats que integren el sistema d’ocupació 
de Catalunya, les següents:  

 
a) Per llur naturalesa, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, les administracions locals, i 

també les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de Catalunya.  
 

b) Les empreses i les entitats que, amb finançament públic, col·laboren amb el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya i presten serveis i desenvolupen programes en el marc de 
l’Estratègia catalana per a l’ocupació i del Pla de desenvolupament de les polítiques 
d’ocupació.  

 
c) El conjunt d’entitats que componen el sistema de formació i qualificació professionals, 

sota els criteris fixats pels serveis i programes en el marc de l’Estratègia catalana per a 
l’ocupació i del Pla de desenvolupament de les polítiques d’ocupació.  

  
10. 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.  



 

 

 
11. 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. 

 
12. 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 exposades, les parts expressen la seva voluntat d’establir aquest 
conveni de col·laboració que subjecten als següents 
 
 

PACTES 
 
Primer. Objecte  
 
Aquest conveni té per objecte establir la relació, les obligacions, la coordinació i la cooperació entre el 
CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT per a la prestació de l’assistència tècnica corresponent al/s 
projecte/s supralocal/s 5_____________________________ en el marc de la realització del programa 
Treball i Formació regulat a l’ORDRE i a la RESOLUCIÓ.  
 
 
Segon. Projectes d’assistència tècnica supralocal 
 
1. En relació amb la convocatòria de subvencions per a la realització del Programa Treball i 

Formació corresponent a l’ORDRE i a la RESOLUCIÓ, el CONSELL COMARCAL ha presentat 
els projectes d’assistència tècnica següent/s:  
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a) Ajuntament de Bigues i Riells del Fai: Fem lluir el Vallès Oriental! i El Vallès verd 

b) Ajuntament de Caldes de Montbui: Administració electrònica i gestió de la informació 

c) Ajuntament de Cànoves i Samalús: El Vallès verd 

d) Ajuntament de Cardedeu: Capacitació telemàtica de la ciutadania 

e) Ajuntament de Figaró-Montmany: Fem lluir el Vallès Oriental! 

f) Ajuntament la Garriga: Campanyes informatives de conscienciació a la ciutadania, Capacitació telemàtica de la 
ciutadania i Fem lluir el Vallès Oriental! 

g) Ajuntament la Llagosta: Fem lluir el Vallès Oriental! 

h) Ajuntament de Lliçà de Vall: Fem lluir el Vallès Oriental! i El Vallès verd 

i) Ajuntament de Llinars del Vallès: Administració electrònica i gestió de la informació 

j) Ajuntament de Martorelles: Fem lluir el Vallès Oriental! i El Vallès verd 

k) Ajuntament de Montmeló: Fem lluir el Vallès Oriental! 

l) Ajuntament de la Roca del Vallès: Administració electrònica i gestió de la informació i Fem lluir el Vallès Oriental! 

m) Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor: Fem lluir el Vallès Oriental! i El Vallès Verd 

n) Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles: Administració electrònica i gestió de la informació i Fem lluir el Vallès 
Oriental! 

o) Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor: Fem lluir el Vallès Oriental! 

p) Ajuntament de Santa Maria de Martorelles: Administració electrònica i gestió de la informació 

q) Ajuntament de Santa Maria de Palautordera: El Vallès verd i Fem lluir el Vallès Oriental! 

r) Ajuntament de Tagamanent: El Vallès Verd 

s) Ajuntament de Vallgorguina: Administració electrònica i gestió de la informació 

t) Ajuntament de Vallromanes: Fem lluir el Vallès Oriental! 

u) Ajuntament de Vilanova del Vallès: Fem Lluir el Vallès Oriental! 

v) Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental: Fem lluir el Vallès Oriental! 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
1.    Administració electrònica i gestió de la informació 
2.    Capacitació telemàtica de la ciutadania. 
3.    Campanya de desforestació al Vallès Oriental 
4.    El Vallès verd 
5.    Fem lluir el Vallès Oriental! 
6.    Servei temporal de suport a les llars 
7.    Campanyes informatives de conscienciació a la ciutadania 
8.    Reforcem l’educació de la infància i el jovent.  
9.    Suport al benestar comunitari i social. 

 
2. L’AJUNTAMENT ha sol·licitat l’adhesió al/s projecte/s d’assistència tècnica que s’especifica/quen 

a continuació, d’acord amb les condicions següents:  
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Nom del projecte Durada 
Nombre 
d'assistències 

   

 
 
Tercer. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
El CONSELL COMARCAL s’obliga a:  
 

a) Dirigir els treballs i prestar l’assistència tècnica a l’AJUNTAMENT pel termini i en la forma que 
permeti complir l'objectiu i la finalitat, executar el projecte, dur a terme l'activitat i adoptar el 
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció, entre d’altres, mitjançant la 
contractació laboral del nombre de treballadors que resulti de la resolució d’atorgament per a 
l’execució del/s projecte/s, sens perjudici que pugui declarar-se desert el procediment de 
selecció.  

 
Els treballadors contractats hauran de gaudir de les vacances que els corresponguin abans 
de la finalització del seu contracte, excepte, si és el cas, en els casos de rescissions de 
contracte. 

 
b) Seleccionar, d’acord amb les condicions i el procediment establerts a l’ORDRE i la 

RESOLUCIÓ, les persones destinatàries del Programa mitjançant un tribunal en el qual 
també hi participa un representant de l’AJUNTAMENT, sempre i quan les oficines de treball 
derivin més d’un candidat.  
 

c) Seleccionar i contractar, si és el cas, les substitucions per baixes voluntàries o per rescissió 
del contracte del treballador/a, d’acord amb l’ORDRE i la RESOLUCIÓ. 

 

d) Vetllar per les possibles necessitats formatives de les persones destinatàries i derivar-les, si 
s'escau, als recursos formatius més adients. 

 
e) Donar la publicitat adequada del caràcter públic del finançament en tota la inversió o tot el 

material escrit que resulti de l'actuació subvencionada, d'acord amb les mesures de difusió 
que consten a la base 31 de l’ORDRE.  
 

f) Conservar els justificants originals (paper i electrònics), així com qualsevol altra documentació 
relacionada amb la subvenció atorgada, durant un període mínim de cinc anys, a comptar de 
la data de finalització del termini de justificació de l'objecte de la subvenció o de la data de 
presentació del justificant corresponent, si és anterior. 

                                                
6 El contingut específic d’aquest quadre per a cadascun dels ajuntaments consta en el punt segon de la part dispositiva 

d’aquest document.   



 

 

 
En cas de cofinançament del Fons Social Europeu, cal conservar tots els documents 
justificatius de les despeses cofinançades per el FSE durant un termini de dos anys a partir 
del 31 de desembre de l'any següent a la presentació a la Comissió Europea dels comptes en 
què s'hagin inclòs les despeses. El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya ha d'informar les 
entitats beneficiàries sobre la data d'inici d'aquest període. Els documents s'han de conservar 
en forma d'original o en versió electrònica de documents originals. 

 
g) Practicar les liquidacions que resultin del règim econòmic que preveu aquest conveni i 

notificar-les a l’AJUNTAMENT.  
 

h) Justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i de les condicions que 
determinen la concessió o el benefici de la subvenció, mitjançant els justificants de les 
despeses o l'activitat que ha de cobrir l'import finançat, o subvenció, o bé, si la subvenció 
consisteix en un percentatge del cost de l'activitat o la inversió, el cost total corresponent, 
sens perjudici d'altres mitjans de comprovació que hagi establert en l’ORDRE.  

 

i) Presentar al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya tota la documentació corresponent a 
l'execució i la justificació de les actuacions de l'actuació segons la relació establerta a la base 
20 de l’ORDRE i la base 21 de l’ORDRE i la RESOLUCIÓ i en el termini que s’hi preveu.  

 
j) Tramitar davant l’òrgan competent de la subvenció qualsevol canvi que, d’acord amb la 

normativa vigent, es pugui produir en la destinació de la subvenció, sense variar-ne la finalitat 
i sens perjudici de la resolució que se’n faci pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en els 
termes i condicions que preveu l’ORDRE. 

 
k) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en cas de revocació de la subvenció en els 

termes que s’indiquin en la corresponent resolució, sens perjudici de l’obligació de 
l’AJUNTAMENT de deixar indemne i rescabalar aquesta quantitat al CONSELL COMARCAL 
d’acord amb el pacte sisè d’aquest conveni.  

 
l) Adoptar les mesures de coordinació amb l’AJUNTAMENT en matèria de prevenció dels riscos 

laborals, seguretat i salut i complir les obligacions que li són establertes al pacte 9.2 d’aquest 
conveni.  

 
m) Fer les accions de formació i informació que s’escaiguin als treballadors en relació amb els 

riscos laborals, d’acord amb l’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva. 
 

n) Dur a terme la vigilància de la salut en relació amb els treballadors contractats participants.  
 

o) Tramitar, previ acord de la Comissió de seguiment, la renúncia a la subvenció per causes 
justificades i d’acord amb allò que preveu la Base 26 de l’ORDRE.  

 
p) Complir la normativa de protecció de dades de caràcter personal i tractar les dades de 

caràcter personal que s’obtinguin per raó d’aquest PROJECTE d’acord amb les previsions de 
la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals, i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril 
de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglament general de protecció de dades) i en els termes que preveu l’ORDRE i la 
RESOLUCIÓ.  

 
q) Convocar i promoure el funcionament de la Comissió de seguiment.  

 
r) Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni.  

 
Quart. Obligacions de l’AJUNTAMENT  



 

 

 
L’AJUNTAMENT s’obliga a:  
 

a) Acceptar l’assistència tècnica del CONSELL COMARCAL corresponent al/s projecte/s 
permetent el compliment de la seva execució, objectiu, realització de l’activitat o adopció del 
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.  
 

b) Col·laborar amb el personal del CONSELL COMARCAL per a la correcta execució del 
projecte i de forma específica amb els/les tècnics/tècniques de gestió del/s projecte/s. 

 
c) Notificar al CONSELL COMARCAL a través de la plataforma EACAT, la proposta de 

planificació de tasques per a l’execució del/s projecte/s d’assistència tècnica per períodes de 
dues setmanes amb una antelació de set dies naturals de l’inici de cada període.   
 

d) Assumir la part de finançament que preveu el règim econòmic d’aquest conveni i abonar al 
CONSELL COMARCAL els imports que en resultin.  
 

e) Participar en la selecció de les persones destinatàries del Programa per mitjà d’un 
representant en el tribunal de selecció.  
 

f) Incorporar i/o adscriure el personal tècnic i/o de suport propi necessari per tal d’assegurar el 
correcte desenvolupament dels treballs a desenvolupar i el compliment de la normativa de 
riscos laborals d’aplicació, d’acord amb la memòria del projecte presentada.  

 
g) Consignar a l’estat de despeses dels pressupostos de l’AJUNTAMENT l’import total a abonar 

al CONSELL COMARCAL que resulti d’aquest conveni.  
 

h) Adoptar les mesures de coordinació amb el CONSELL COMARCAL en matèria de prevenció 
dels riscos laborals, seguretat i salut i complir les obligacions que li són establertes al pacte 
9.2 d’aquest conveni.  

 
i) En cas que les persones destinatàries finals del programa subvencionat puguin tenir contacte 

amb menors en l'exercici de les activitats relacionades amb el programa, notificar aquest fet al 
CONSELL COMARCAL amb anterioritat a l’inici de qualsevol activitat per tal de complir amb 
l'obligació de disposar de l'acreditació mitjançant certificació negativa del Registre central de 
delinqüents sexuals, que aquestes persones no han estat condemnades en sentència ferma 
per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. 

 
j) Col·laborar i participar amb el CONSELL COMARCAL en tot allò que se’l requereixi en relació 

amb la realització del/s projecte/s.  
 

k) Informar de totes les incidències relatives a les actuacions subvencionades, especialment, 
comunicar al CONSELL COMARCAL les absències del/s treballador/s participant/s en el 
mateix dia en què es produeixen així com qualsevol altre incidència relacionada amb el/s 
treballador/s participant/s.  

 
l) Conservar, posar a disposició i quan s’escaigui entregar al CONSELL COMARCAL tota 

aquella informació o documentació que es requereixi en relació amb l’execució de les accions 
o que sigui necessària per a la justificació de la subvenció, en el termini que li indiqui el 
CONSELL COMARCAL. 

 

m) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin aportant tota la informació 
que els sigui requerida per raó d’aquest conveni.  

 
n) Comunicar al CONSELL COMARCAL altres subvencions sol·licitades o concedides per a la 

mateixa finalitat, els contractes administratius, laborals o altres formes de finançament públic 
o privat que recaiguin sobre la mateixa activitat objecte de la subvenció i qualsevol altra 



 

 

alteració produïda en les ja comunicades, amb la finalitat que se'n puguin avaluar la 
compatibilitat. Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tan aviat com se'n tingui constància i, en 
qualsevol cas, abans de justificar l'aplicació que s'hagi donat als fons percebuts. 

 
o) Mantenir la traçabilitat de tota la documentació tècnica i econòmica que correspongui a 

l’AJUNTAMENT en virtut de les obligacions assumides en aquest conveni. 
 

p) Facilitar totes aquelles dades necessàries al CONSELL COMARCAL d’acord amb la 
normativa de protecció de dades per a l’execució de les accions i la seva justificació.  

 
q) Facilitar al CONSELL COMARCAL la informació i les dades que aquest requereixi a efectes 

de l’avaluació de les actuacions dutes a terme mitjançant la subvenció, per tal que el 
CONSELL COMARCAL pugui complir amb les obligacions que li són pròpies com a entitat 
beneficiària de la subvenció sempre i quan estiguin vinculades a l’objecte del conveni. 

 
a) Complir la normativa de protecció de dades de caràcter personal i tractar les dades de 

caràcter personal que s’obtinguin per raó d’aquest PROJECTE d’acord amb les previsions de 
la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals, i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril 
de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglament general de protecció de dades) i en els termes que preveu l’ORDRE i la 
RESOLUCIÓ.  
 

b) D’acord amb allò establert a la Base 23a epígraf s), col·laborar i facilitar tota la documentació 
que els sigui requerida durant l'exercici de les funcions de control i verificació de l'Autoritat 
d'Auditoria de Programa operatiu, de l'Autoritat de Gestió i de Certificació –la Unitat 
Administradora de el FSE- de la Comissió Europea i d'altres òrgans que, d'acord amb la 
normativa comunitària, tinguin atribuïdes funcions de control i financer dels ajuts que finança 
el FSE. 
 

c) Col·laborar amb el CONSELL COMARCAL per tal que aquest pugui complir les obligacions 
de publicitat que s’escauen en l’execució de la subvenció vinculades a l’objecte del conveni.  

 
d) Participar en la Comissió de seguiment que preveu aquest conveni.  

 
e) Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni. 

 
Cinquè. Règim econòmic  
 
1. La previsió del total del cost de l’assistència per l’AJUNTAMENT és la següent: 
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Nom del 
projecte Durada 

 
Nombre 
d'assist
ències 
sol·licit
ades 

Previsió 
10% de 
cofinança
ment  

Previsió cost 
treballadors  

 Previsió 
del cost 
vigilància 
de la salut 

 Previsió 
del cost de 
formació 
de riscos 
laborals  

 Previsió 
del cost de 
l’assegura
nça 
d’acord 
amb el 
conveni 
col·lectiu 
d’aplicació 

 Previsió 
import 
indemnitza
ció per 
finalització 
de 
contracte 

 Previsió 
del total 
del cost 

          

          

                                                
7 El contingut específic d’aquest quadre per a cadascun dels ajuntaments consta en el punt segon de la part dispositiva 
d’aquest document.  



 

 

 
 

2. L’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL COMARCAL un 10% en concepte de cofinançament 
calculat sobre l’import de la previsió del cost de treballadors previst al quadre anterior.  

 
3. Aquest percentatge de cofinançament es destina a cobrir els conceptes següents:  

 
a) Cost de tramitació de la subvenció i les eventuals modificacions de l’assistència tècnica 

sol·licitades per l’AJUNTAMENT. 
 

b) Despeses salarials i de cotització suportades pel CONSELL COMARCAL corresponent al 
personal tècnic i/o de suport propi necessari i altres despeses indirectes. 

 
c) Despeses de publicitat. 

 
d) Despeses de procediments legals i judicials. 

 
4. No més enllà de l’1 de maig de 2022, l’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL COMARCAL per 

transferència bancària l’import corresponent al 20% de la previsió del total del cost de 
l’assistència corresponent a l’AJUNTAMENT, d’acord amb el quadre següent:  
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5. El CONSELL COMARCAL aprova una liquidació del cost total derivat o originat per l’execució de 
l’assistència en el termini de dos mesos comptadors a partir del pagament per part del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya del total de la subvenció atorgada al CONSELL COMARCAL.  

 
L’import de la liquidació resulta de l’execució de les operacions següents:  

 

                     

 
Els conceptes d’aquesta fórmula són els següents: 
 
IL = Import de la liquidació. 
 
On A = Import corresponent al cost real derivat o originat per l’execució del projecte, que 
inclourà, entre d’altres, les despeses següents:  
 

A = A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A7 + A8 + A9  

 
A1 = Total de les despeses salarials, pagues extraordinàries i cotitzacions empresarials que 
s’hagin generat en la contractació laboral dels participants. 
 
A2 = Total de les despeses generades durant la baixa laboral no cobertes per la Seguretat 
Social dels participants contractats.  
 
A3 = Total per indemnitzacions per suspensions, acomiadaments, cessaments o acabaments 
de contracte dels participants contractats, calculats d’acord amb la legislació.  
 
A4 = El 10% del cost en concepte de cofinançament 

                                                
8 El contingut específic d’aquest quadre per a cadascun dels ajuntaments és el que consta en el punt segon de la part 

dispositiva d’aquest document. 

Nom del projecte 
Previsió del total 
del cost  

20% de la previsió del total 
del cost  

 
 € 



 

 

 
A5 = Cost de la vigilància de la salut dels participants, de les accions relatives a la formació i 
la informació dels participants relatives als articles 18 i 19 de la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de prevenció de riscos laborals, i de l’avaluació de riscos laborals i planificació de 
l’activitat preventiva. 
 
A6 = Cost de l’assegurança del/s treballador/s d’acord amb el conveni col·lectiu d’aplicació. 
 
A7 = En relació amb la contractació laboral dels participants, els pagaments en espècie; les 
dietes; les vacances no efectuades; les hores extraordinàries autoritzades pel CONSELL 
COMARCAL; les indemnitzacions per mort i els trasllats corresponents; les percepcions per 
matrimoni i els complements o plusos salarials. 
 
A8 = Cost de l’aplicació informàtica del control horari corresponent a la persona treballadora/les 
persones treballadores. 
 
A9= Totes les altres despeses que acordi la Comissió de seguiment. 

 

On B = Import definitivament subvencionat i pagat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.  
 
On C= Import pagat per l’AJUNTAMENT, d’acord amb allò que preveu el pacte 5.3 d’aquest 
conveni. 
 
On D = Despeses de desplaçaments/locomoció/transport del/s treballador/s participant/s en 
el/s projecte/s, incloses les originades per l’acció formativa. 
 
On E = Cost de l’equip de protecció individual i el cost del vestuari laboral  del/s treballador/s 
que ha prestat assistència a l’AJUNTAMENT.  

 
6. EL CONSELL COMARCAL ha de notificar a l’AJUNTAMENT la liquidació efectuada d’acord amb 

el pacte 5.5 anterior, a través de la plataforma EACAT. 
 

L’AJUNTAMENT disposa d’un termini de 10 dies hàbils per fer-hi al·legacions. En el cas que 
l’AJUNTAMENT no presenti les al·legacions en el termini indicat, la liquidació notificada 
esdevindrà definitiva.  
 
En el cas que es presentessin al·legacions en el termini indicat, el CONSELL COMARCAL les 
resoldrà i notificarà la liquidació definitiva a l’AJUNTAMENT.  

 
7. En el cas que l’AJUNTAMENT no hagi presentat al·legacions en els termes previstos en el pacte 

5.6 anterior, en el termini d’un mes comptador a partir de la notificació de la liquidació: 
 

a) El CONSELL COMARCAL ha de retornar a l’AJUNTAMENT l’import que resulti de la 
liquidació, si aquesta és negativa. 
 

b) L’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL COMARCAL l’import que resulti de la liquidació, si 
aquesta és positiva. 
 

8. En el cas que l’AJUNTAMENT hagi presentat al·legacions en els termes previstos en el pacte 5.6 
anterior, en el termini d’un mes comptador a partir de la notificació de la resolució de les 
al·legacions:  

 
a) El CONSELL COMARCAL ha de retornar a l’AJUNTAMENT l’import que resulti de la 

liquidació definitiva, si aquesta és negativa. 
 

b) L’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL COMARCAL l’import que resulti de la liquidació 
definitiva, si aquesta és positiva. 



 

 

 
9. L’AJUNTAMENT s’ha de fer càrrec dels interessos de demora que es generin pels seus possibles 

retards en el pagament de la bestreta i les liquidacions regulades en aquest pacte. 
 

10. L’AJUNTAMENT haurà de fer front a les quantitats que resultin a retornar en el cas que la 
subvenció sigui reduïda totalment o parcialment abans que no es dicti la resolució definitiva 
d’atorgament, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, abonant al CONSELL COMARCAL l’import 
total que aquest hagi de suportar i deixant indemne el CONSELL COMARCAL de qualsevol tipus 
de responsabilitat.    

 
Així mateix, l’AJUNTAMENT haurà de fer front a les quantitats que resultin a retornar abonant al 
CONSELL COMARCAL l’import total que aquest hagi de suportar i deixant indemne el CONSELL 
COMARCAL de qualsevol tipus de responsabilitat, en el cas que la concessió de la subvenció així 
com l’efectivitat de la quantia addicional a què es fa esment en l’article 6 de la RESOLUCIÓ, es 
vegi afectada per la manca de la disponibilitat efectiva del crèdit en el moment anterior a la 
resolució de la concessió de la subvenció. 

 
11. 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 
d’aquest conveni.  

 
Sisè. Retorn de quantitats percebudes o reintegrament de la subvenció 
 
Sempre que no sigui una causa imputable al CONSELL COMARCAL, si per qualsevol 
circumstància es renunciés a la subvenció, esdevingués sense efectes o resultés invalidada, 
nul·la, anul·lada, revocada, revisada, modificada o s’hagués de procedir al reintegrament de 
quantitats subvencionades, l’AJUNTAMENT serà responsable i haurà de fer front a les quantitats 
que resultin a retornar i els interessos que corresponguin, abonant al CONSELL COMARCAL 
l’import total que aquest hagi de suportar, deixant indemne el CONSELL COMARCAL de 
qualsevol tipus de responsabilitat.    
 
En el cas que ja s’hagi practicat la liquidació que preveu el pacte cinquè d’aquest conveni,  es 
revisarà la liquidació per incloure les quantitats que en resultin. 
 
Els imports que no siguin subvencionables d’acord amb l’ORDRE, però que en virtut d’aquest 
conveni l’AJUNTAMENT s’hagi obligat a abonar al CONSELL COMARCAL, inclòs el percentatge 
de cofinançament, corresponen a tots els efectes al CONSELL COMARCAL.  
 
Setè. Renúncia 
 
L’AJUNTAMENT pot sol·licitar renunciar totalment o parcialment a l’assistència tècnica  per 
causes justificades, de forma expressa i mitjançant un escrit motivat dirigit al CONSELL 
COMARCAL.  
 
Aquesta sol·licitud de renúncia s’ha de validar i acordar en la Comissió de seguiment que preveu 
aquest conveni, sens perjudici de la resolució que en faci l’òrgan competent d’acord amb allò 
establert a l’ORDRE. 
 
Vuitè. 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) Validar les propostes de modificació que proposi l’AJUNTAMENT o el CONSELL 
COMARCAL.  

 



 

 

b) Validar i acordar les sol·licituds de renúncia de l’assistència tècnica.  
 

c) Acordar aquelles altres despeses derivades o originades per l’execució del/s projecte/s. 
 

d) Fer el seguiment del compliment de les obligacions corresponents al règim econòmic que 
preveu aquest conveni.  

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

 
2. La Comissió de seguiment està integrada pels membres següents:  
 

a) El president o presidenta del CONSELL COMARCAL que la presideix, o en el seu defecte 
el conseller o consellera comarcal de l’àrea on estigui adscrit el projecte. 
 

b) Un regidor o regidora de l’AJUNTAMENT, el qual té la condició de vocal.  
 

c) El gerent del CONSELL COMARCAL, el qual té la condició de vocal.  
 

d) Un tècnic de l’AJUNTAMENT, el qual té la condició de vocal.  
 

e) Un tècnic del CONSELL COMARCAL de l’àrea en què estigui adscrit el projecte, el qual 
té la condició de vocal. 

 
f) El secretari o secretària. La secretaria és exercida per un vocal o una vocal del mateix 

òrgan o per una persona al servei del CONSELL COMARCAL. En aquest darrer cas, 
assisteix a les sessions amb veu i sense vot. 

 
3. Les decisions de la Comissió de seguiment s’adopten per consens.  

 
Novè. Execució de les accions i prevenció de riscos laborals 
 
1. Termini d’execució: 

 
El termini d’execució del projecte ha de complir les previsions de l’article 14 de la 
RESOLUCIÓ.  
 
Tot això, sens perjudici de les eventuals modificacions de l’ORDRE o la RESOLUCIÓ.  

 
2. L’assistència tècnica no podrà iniciar-se o continuar en cas d’incompliment d’alguna de les 

obligacions següents:  
 
a) EL CONSELL COMARCAL ha de fer l’avaluació de riscos laborals i la planificació inicials 

de l’activitat preventiva d’acord amb el/s projecte/s, o encarregar-la a un servei de 
prevenció extern, i trametre-la a l’AJUNTAMENT a través de la plataforma EACAT. 
  

b) En el termini màxim de deu dies hàbils comptadors a partir de la comunicació prevista en 
l’epígraf precedent, l’AJUNTAMENT ha de revisar l’avaluació i la planificació inicials i 
notificar al CONSELL COMARCAL per EACAT la seva conformitat o les modificacions 
que proposa d’acord amb les funcions que hagin de desenvolupar els participants i 
segons les circumstàncies dels llocs de treball, pronunciant-se també expressament en 
relació amb els equips de protecció individual.  

 
En el cas que l’AJUNTAMENT doni la seva conformitat a l’avaluació de riscos laborals i la 
planificació de l’activitat preventiva, aquestes esdevenen definitives, sens perjudici que 
puguin ser modificades d’acord amb el que preveu la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 
prevenció de riscos laborals.  

 



 

 

c) Un cop rebuda la notificació de l’AJUNTAMENT, si aquesta no és de conformitat, el 
CONSELL COMARCAL o el servei de prevenció extern analitzaran les modificacions 
proposades per l’AJUNTAMENT i refaran, si ho consideren oportú, l’avaluació i la 
planificació de l’activitat preventiva, notificant en tot cas a l’AJUNTAMENT, abans de l’inici 
de les accions, l’avaluació i la planificació definitiva, sens perjudici que puguin ser 
modificades d’acord amb el que preveu la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció 
de riscos laborals. 
 

d) El CONSELL COMARCAL ha de dotar al/s treballador/s contractat/s de l’equip de 
protecció individual necessari per a l’execució del/s projecte/s abans o en el moment de 
l’inici del treball de cadascun d’ells, d’acord amb l’avaluació de riscos i la planificació de 
l’activitat preventiva definitiva. 

 
El CONSELL COMARCAL ha d’acreditar aquesta circumstància a l’AJUNTAMENT   
mitjançant una còpia del/s document/s de control d’entrega d’equips de protecció 
individual signat/s pel/s treballador/s contractat/s no més enllà del dia de l’inici dels treball.  
 

 
Desè. Vigència  

 
Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes fins al 
compliment de les obligacions que s’hi contenen, sempre i quan s’hagi aprovat la resolució 
d’atorgament de la subvenció per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya que permeti llur 
execució.  
 

 
Onzè.  Extinció 

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

  
a) L’acord entre les parts. 
b) El compliment del període de vigència. 
c) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de les 

parts, i de forma expressa, les següents:  
 
1) Incompliment per part de l’AJUNTAMENT d’allò establert a l’epígraf h) del pacte 4t 

d’aquest conveni i/o de les obligacions que li són establertes al pacte 9.2 d’aquest 
conveni.  
 

2) Incompliment per part de l’AJUNTAMENT de l’obligació d’abonament de l’import 
corresponent al pacte 5.4 d’aquest conveni.  

 
d) La impossibilitat de compliment de l’objecte del conveni.  
 

2. Quan l’incompliment sigui imputable a l’AJUNTAMENT, aquest serà responsable i haurà de 
fer front a les quantitats que resultin a pagar, a retornar i els interessos que corresponguin, 
abonant al CONSELL COMARCAL l’import total que aquest hagi de suportar per qualsevol 
concepte, inclosa la/les indemnització/ns per finalització del/s contracte/s, deixant indemne el 
CONSELL COMARCAL de qualsevol tipus de responsabilitat. 
 
El règim de liquidació del cost total derivat o originat per l’execució del/s projecte/s que preveu 
aquest conveni no serà d’aplicació en els casos d’extinció del conveni per incompliment, sens 
perjudici que el CONSELL COMARCAL hagi de practicar una liquidació a l’AJUNTAMENT 
pels conceptes i quantitats que hagi suportar o fer front.   

 
Dotzè. Jurisdicció  
 



 

 

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest conveni seran 
de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 

  
Les parts, després de llegir el present conveni de col·laboració, mostren la seva conformitat, 
ratifiquen el seu contingut i el signen.” 
 

2. Aprovar el contingut específic del conveni transcrit en el punt precedent, d’acord amb el 
detall següent:  
 
a) En relació amb l’expositiu 11è i el pacte 2.2 del conveni:  

 
 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte Durada 
Nombre 
d’assistències 

Ajuntament de Bigues i Riells 
del Fai 

Fem lluir el Vallès Oriental! 12 1 

 
El Vallès verd 12 1 

Ajuntament de Caldes de 
Montbui 

Administració electrònica i gestió de la informació 12 1 

Ajuntament de Cànoves i 
Samalús 

El Vallès verd 12 1 

Ajuntament de Cardedeu Capacitació telemàtica de la ciutadania 12 1 

Ajuntament de Figaró-
Montmany 

Fem lluir el Vallès Oriental! 12 2 

Ajuntament de la Garriga Fem lluir el Vallès Oriental! 12 1 

 
Capacitació telemàtica de la ciutadania 12 1 

 
Campanyes informatives de conscienciació a la 
ciutadania 

12 1 

Ajuntament de la Llagosta Fem lluir el Vallès Oriental! 12 1 

Ajuntament de la Roca del 
Vallès 

Administració electrònica i gestió de la informació 12 1 

 
Fem lluir el Vallès Oriental! 12 1 

Ajuntament de Lliçà de Vall Fem lluir el Vallès Oriental! 12 1 

 
El Vallès verd 12 2 

Ajuntament de Llinars del 
Vallès 

Administració electrònica i gestió de la informació 12 1 

Ajuntament de Martorelles Fem lluir el Vallès Oriental! 12 2 

 
El Vallès verd 12 1 

Ajuntament de Montmeló Fem lluir el Vallès Oriental! 12 3 

Ajuntament de Sant Antoni 
de Vilamajor 

Fem lluir el Vallès Oriental! 12 1 

 
El Vallès verd 12 1 



 

 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte Durada 
Nombre 
d’assistències 

Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles 

Administració electrònica i gestió de la informació 12 1 

 
Fem lluir el Vallès Oriental! 12 1 

 
Campanyes informatives de conscienciació a la 
ciutadania 

12 1 

Ajuntament de Sant Pere de 
Vilamajor 

Fem lluir el Vallès Oriental! 12 1 

Ajuntament de Santa Maria 
de Martorelles 

Administració electrònica i gestió de la informació 12 1 

Ajuntament de Santa Maria 
de Palautordera 

Administració electrònica i gestió de la informació 12 1 

 
Fem lluir el Vallès Oriental! 12 1 

 
El Vallès verd 12 1 

Ajuntament de Tagamanent El Vallès verd 12 1 

Ajuntament de Vallgorguina Administració electrònica i gestió de la informació 12 1 

Ajuntament de Vallromanes Fem lluir el Vallès Oriental! 12 1 

Ajuntament de Vilanova del 
Vallès 

Fem lluir el Vallès Oriental! 12 1 

Consorci per a la Gestió dels 
Residus del Vallès Oriental 

Fem lluir el Vallès Oriental! 12 5 

 
 
 



 

 

 

b) En relació amb el pacte 5.1 del conveni: 
 
 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte Durada 
Nombre 
d'assistències 
sol·licitades 

Previsió del 
10% de 
cofinançament  

Previsió cost 
treballadors 

Previsió 
del cost 
vigilància 
de la salut 

Previsió 
del cost de 
formació 
de riscos 

laborals  

Previsió del cost 
de l’assegurança 
d’acord amb el 
conveni col·lectiu 

d’aplicació 

Previsió 
import 
indemnització 
per 
finalització de 
contracte 

Previsió del 
cost total  

Ajuntament de Bigues i 
Riells del Fai 

Fem lluir el Vallès Oriental! 12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

 
El Vallès verd 12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

Ajuntament de Caldes de 
Montbui 

Administració electrònica i gestió de la informació 12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

Ajuntament de Cànoves i 
Samalús 

El Vallès verd 12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

Ajuntament de Cardedeu Capacitació telemàtica de la ciutadania 12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

Ajuntament de Figaró-
Montmany 

Fem lluir el Vallès Oriental! 12 2 3.886,80 €  38.868,00 €  100,00 €  69,00 €  480,00 €  940,44 €  44.344,24 €  

Ajuntament de la Garriga Fem lluir el Vallès Oriental! 12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

 
Capacitació telemàtica de la ciutadania 12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

 
Campanyes informatives de conscienciació a la 
ciutadania 

12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

Ajuntament de la Llagosta Fem lluir el Vallès Oriental! 12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

Ajuntament de la Roca del 
Vallès 

Administració electrònica i gestió de la informació 12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

 
Fem lluir el Vallès Oriental! 12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

Ajuntament de Lliçà de Vall Fem lluir el Vallès Oriental! 12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

 
El Vallès verd 12 2 3.886,80 €  38.868,00 €  100,00 €  69,00 €  480,00 €  940,44 €  44.344,24 €  



 

 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte Durada 
Nombre 
d'assistències 
sol·licitades 

Previsió del 
10% de 
cofinançament  

Previsió cost 
treballadors 

Previsió 
del cost 
vigilància 
de la salut 

Previsió 
del cost de 
formació 
de riscos 
laborals  

Previsió del cost 
de l’assegurança 
d’acord amb el 
conveni col·lectiu 
d’aplicació 

Previsió 
import 
indemnització 
per 
finalització de 
contracte 

Previsió del 
cost total  

Ajuntament de Llinars del 
Vallès 

Administració electrònica i gestió de la informació 12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

Ajuntament de Martorelles Fem lluir el Vallès Oriental! 12 2 3.886,80 €  38.868,00 €  100,00 €  69,00 €  480,00 €  940,44 €  44.344,24 €  

 
El Vallès verd 12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

Ajuntament de Montmeló Fem lluir el Vallès Oriental! 12 3 5.830,20 €  58.302,00 €  150,00 €  103,50 €  720,00 €  1.410,66 €  66.516,36 €  

Ajuntament de Sant Antoni 
de Vilamajor 

Fem lluir el Vallès Oriental! 12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

 
El Vallès verd 12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles 

Administració electrònica i gestió de la informació 12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

 
Fem lluir el Vallès Oriental! 12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

 
Campanyes informatives de conscienciació a la 
ciutadania 

12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

Ajuntament de Sant Pere de 
Vilamajor 

Fem lluir el Vallès Oriental! 12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

Ajuntament de Santa Maria 
de Martorelles 

Administració electrònica i gestió de la informació 12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

Ajuntament de Santa Maria 

de Palautordera 
Administració electrònica i gestió de la informació 12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

 
Fem lluir el Vallès Oriental! 12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

 
El Vallès verd 12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

Ajuntament de Tagamanent El Vallès verd 12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

Ajuntament de Vallgorguina Administració electrònica i gestió de la informació 12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  



 

 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte Durada 
Nombre 
d'assistències 
sol·licitades 

Previsió del 
10% de 
cofinançament  

Previsió cost 
treballadors 

Previsió 
del cost 
vigilància 
de la salut 

Previsió 
del cost de 
formació 
de riscos 
laborals  

Previsió del cost 
de l’assegurança 
d’acord amb el 
conveni col·lectiu 
d’aplicació 

Previsió 
import 
indemnització 
per 
finalització de 
contracte 

Previsió del 
cost total  

Ajuntament de Vallromanes Fem lluir el Vallès Oriental! 12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

Ajuntament de Vilanova del 
Vallès 

Fem lluir el Vallès Oriental! 12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

Consorci per a la Gestió 
dels Residus del Vallès 
Oriental 

Fem lluir el Vallès Oriental! 12 5 9.717,00 €  97.170,00 €  250,00 €  172,50 €  1.200,00 €  2.351,10 €  110.860,60 €  

Total general 
  

42 81.622,80 €  816.228,00 €  2.100,00 €  1.449,00 €  10.080,00 €  19.749,24 €  931.229,04 €  

 
 
 
 
 



 

 

 

c) En relació amb el pacte 5.4 del conveni:  
 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte 
 Previsió del total 
del cost 

 20% de la previsió del 
total del cost 

Ajuntament de Bigues i Riells del Fai Fem lluir el Vallès Oriental!      22.172,12 €         4.434,42 €  

 
El Vallès verd      22.172,12 €         4.434,42 €  

Ajuntament de Caldes de Montbui 
Administració electrònica i gestió 

de la informació 
     22.172,12 €         4.434,42 €  

Ajuntament de Cànoves i Samalús El Vallès verd      22.172,12 €         4.434,42 €  

Ajuntament de Cardedeu 
Capacitació telemàtica de la 

ciutadania 
     22.172,12 €         4.434,42 €  

Ajuntament de Figaró-Montmany Fem lluir el Vallès Oriental!      44.344,24 €         8.868,85 €  

Ajuntament de la Garriga Fem lluir el Vallès Oriental!      22.172,12 €         4.434,42 €  

 
Capacitació telemàtica de la 

ciutadania 
     22.172,12 €         4.434,42 €  

 
Campanyes informatives de 

conscienciació a la ciutadania 
     22.172,12 €         4.434,42 €  

Ajuntament de la Llagosta Fem lluir el Vallès Oriental!      22.172,12 €         4.434,42 €  

Ajuntament de la Roca del Vallès 
Administració electrònica i gestió 

de la informació 
     22.172,12 €         4.434,42 €  

 
Fem lluir el Vallès Oriental!      22.172,12 €         4.434,42 €  

Ajuntament de Lliçà de Vall Fem lluir el Vallès Oriental!      22.172,12 €         4.434,42 €  

 
El Vallès verd      44.344,24 €         8.868,85 €  

Ajuntament de Llinars del Vallès 
Administració electrònica i gestió 

de la informació 
     22.172,12 €         4.434,42 €  

Ajuntament de Martorelles Fem lluir el Vallès Oriental!      44.344,24 €         8.868,85 €  

 
El Vallès verd      22.172,12 €         4.434,42 €  

Ajuntament de Montmeló Fem lluir el Vallès Oriental!      66.516,36 €       13.303,27 €  

Ajuntament de Sant Antoni de 
Vilamajor 

Fem lluir el Vallès Oriental!      22.172,12 €         4.434,42 €  

 
El Vallès verd      22.172,12 €         4.434,42 €  

Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles 

Administració electrònica i gestió 
de la informació 

     22.172,12 €         4.434,42 €  



 

 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte 
 Previsió del total 
del cost 

 20% de la previsió del 
total del cost 

 
Fem lluir el Vallès Oriental!      22.172,12 €         4.434,42 €  

 
Campanyes informatives de 

conscienciació a la ciutadania 
     22.172,12 €         4.434,42 €  

Ajuntament de Sant Pere de 
Vilamajor 

Fem lluir el Vallès Oriental!      22.172,12 €         4.434,42 €  

Ajuntament de Santa Maria de 
Martorelles 

Administració electrònica i gestió 
de la informació 

     22.172,12 €         4.434,42 €  

Ajuntament de Santa Maria de 
Palautordera 

Administració electrònica i gestió 
de la informació 

     22.172,12 €         4.434,42 €  

 
Fem lluir el Vallès Oriental!      22.172,12 €         4.434,42 €  

 
El Vallès verd      22.172,12 €         4.434,42 €  

Ajuntament de Tagamanent El Vallès verd      22.172,12 €         4.434,42 €  

Ajuntament de Vallgorguina 
Administració electrònica i gestió 

de la informació 
     22.172,12 €         4.434,42 €  

Ajuntament de Vallromanes Fem lluir el Vallès Oriental!      22.172,12 €         4.434,42 €  

Ajuntament de Vilanova del Vallès Fem lluir el Vallès Oriental!      22.172,12 €         4.434,42 €  

Consorci per a la Gestió dels 
Residus del Vallès Oriental 

Fem lluir el Vallès Oriental!    110.860,60 €       22.172,12 €  

Total general 
 

   931.229,04 €     186.245,81 €  

 
3. Condicionar els acords primer i segon precedents a la resolució d’atorgament de la 

subvenció per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en relació amb cadascun 
dels ajuntaments.  
 

4. Notificar aquests acords als ajuntaments interessats.” 
 
El president 
 
Algun comentari al respecte? Passem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 31 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 
12. 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. 



 

 

 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Serveis Personals, de 16 de març de 2022, que és el que 
segueix: 
 
“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.” 
. 
El president 
 
Algun comentari al respecte? Passem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 31 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
13. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb diversos 
ajuntaments per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en el marc de 
la realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre 
TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions destinades a la posada en marxa d’aquest Programa, i a la 
Resolució EMT/3721/2021, de 16 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a 
l'any 2021, per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al 
Programa referent d'ocupació juvenil. 
 



 

 

Llegit el dictamen de l’Àrea de Serveis Personals, de 16 de març de 2022, que és el que 
segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 2 de març de 2022, el gerent del  Consell  Comarcal del Vallès Oriental, senyor Carles 

Fernández Pérez, ha emès l’informe següent: 
 
“ 
RELACIÓ DE FETS 
 

1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, té delegades 
certes competències en matèria de Joventut amb l’objectiu d’afavorir la situació i el 
desenvolupament de les polítiques en el territori impulsant actuacions des de la comarca amb 
caràcter integral i transversal, pel que fa a les necessitats dels seus municipis, especialment, 
en aquells aspectes que els facilitin una mínima estructura per a dur a terme polítiques 
d’emancipació juvenil, promoció de serveis compartits entre els municipis, coordinació i 
assessorament. 

2. El Govern de la Generalitat de Catalunya, promogut per la Unió Europea, va aprovar les 
bases per establir l'Estratègia d'Ocupació Juvenil a Catalunya l'any 2014 amb les quals es 
van posar en marxa una cartera de serveis que donava resposta a l'anàlisi realitzada en 
l'Estratègia. 
En aquest sentit, en data 30 de desembre de 2014, es va publicar l'Ordre EMO/381/2014, de 
22 de desembre, per la qual s'aprovaven les bases reguladores de les subvencions 
destinades a la Xarxa d'impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya i s'obria la 
convocatòria 2015.  
Així mateix i amb l'objectiu de reduir l'atur juvenil amb ocupació de qualitat es van obrir les 
convocatòries posteriors. 

3. El 5 de juliol de 2016 es va publicar l'Ordre TSF/177/2016, de 22 de juny, per la qual es 
modificava l'ordre EMO/381/2014 de 22 de desembre, i, posteriorment, la Resolució 
TSF/1823/2017, de 13 de juliol, per la qual s'obria la convocatòria, per a l'any 2017, de les 
subvencions destinades a la Xarxa d'Impulsors del Programa de Garantia Juvenil a 
Catalunya. 
Un cop finalitzada aquesta convocatòria es va comprovar que una de les tasques més 
rellevants de la figura dels/de les impulsors/es va ser l'atenció i l'assessorament a la població 
més jove i vulnerable que, entre altres situacions, va causar l'abandonament escolar 
prematur. 
Per això, el 2018, es publica l'Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual 
s'aprovaven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la posada 
en marxa del Programa referent d'ocupació juvenil i, posteriorment, es va publicar la 
Resolució TSF/2881/2018, de 4 de desembre, per la qual s'obria la convocatòria, per a l'any 
2018, per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa del Programa 
referent d'ocupació juvenil (ref. BDNS 427438), amb la que es creava una nova figura com a 
personal tècnic referent d'ocupació juvenil per informar i acompanyar a les persones joves 
més vulnerables en el seu procés d'orientació i/o assessorament laboral. 

4. El 7 d'agost de 2019, es va publicar l'Ordre TSF/166/2019, d'1 d'agost, de modificació de 
l'Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, i posteriorment la Resolució TSF/2690/2019, de 9 
d'octubre, per la qual s'obria la convocatòria, per a l'any 2019, per a la concessió de 
subvencions destinades a donar continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil (ref. 
BDNS 477481). 

5. Durant l'any 2020, la irrupció de la pandèmia sanitària provocada per la COVID-19 ha 
impactat directament en la tasca dels referents d'ocupació juvenil, que han hagut de seguir 
mantenint el servei als i les joves, mitjançant canals telemàtics, posant de relleu, que en 
aquests moments ha estat més important que mai, la necessitat de facilitar un espai 
d'acompanyament integral a algunes d' aquestes persones joves i les seves famílies. 
Les conseqüències de la pandèmia es mantindran, sostingudament, en els propers mesos, i 
fan més necessari que mai, reforçar els territoris mitjançant la pròrroga d'aquestes unitats 
especialitzades que han emergit com a referents pels joves en els seus territoris. Ara toca, 



 

 

acompanyar la comunitat en descobrir quins sectors laborals estan generant ocupació, però 
també, i més que mai, acompanyar en la gestió de la incertesa i les seves conseqüències. 
Per aquest motiu, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya proposa i aposta per donar 
continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil, amb la contractació per 12 mesos de 
professionals, que permeti l'establiment d'una figura que sigui referent d'ocupació juvenil en 
cada territori, amb dos objectius principals; per una banda, treballar coordinadament amb els 
diferents dispositius de les administracions públiques que treballen amb les persones joves; i, 
d'altra banda, donar la millor atenció a la persona jove per oferir-li els recursos més 
convenients tenint en compte les seves casuístiques personals i/o socials. 

6. Així, el 20 de desembre de 2021, s’ha publicat al DOGC núm. 8566, la Resolució 
EMT/3721/2021, de 16 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2021, per 
a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa referent d'ocupació 
juvenil, en endavant la RESOLUCIÓ.  
Les subvencions previstes en aquesta Resolució estan destinades a unitats especialitzades 
en accions d'orientació i acompanyament a joves en situació d'atur, així com al treball en 
xarxa amb els diferents agents al territori que treballen amb adolescents i joves amb especials 
vulnerabilitats per la qual cosa és d'interès públic la seva tramitació per la via d'urgència donat 
que són finançades amb càrrec als fons de la Conferència Sectorial per a Assumptes 
Laborals per a l'any 2021 i tenen assignació pressupostària dins de l'exercici 2021, d’acord 
amb allò establert a la RESOLUCIÓ.  

7. D’acord amb el que estableix la RESOLUCIÓ, poden participar en aquesta convocatòria les 
administracions locals de Catalunya, previstes en la base 3.1.a) de l'annex 1 de l'Ordre 
TSF/200/2018, de 29 de novembre, pertanyents als municipis i les comarques relacionades a 
l'annex de la RESOLUCIÓ, de distribució territorial de les unitats especialitzades d'ocupació 
juvenil per a la convocatòria 2021, incloses les que no disposin d'un Punt d'Informació Juvenil 
o d'una Oficina jove de la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil (XNEJ), però que acreditin 
en la memòria poder habilitar un espai adient per a executar les actuacions previstes en la 
RESOLUCIÓ.  

8. L’annex de la RESOLUCIÓ estableix la distribució territorial de les unitats especialitzades 
d'ocupació juvenil per a la convocatòria 2021 del Programa Referents, que pel que fa a la 
comarca del Vallès Oriental, resta en el sentit següent:  

 

Ajuntament de Canovelles 1 

Ajuntament de Granollers 1 

Consell Comarcal del Vallès Oriental 2 

 
9. L’article 2 de la RESOLUCIÓ estableix que es consideren actuacions subvencionables les 

descrites a les bases 2 i 5 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre. 
Concretament, es consideren actuacions subvencionables aquelles necessàries per 
desenvolupar el Programa referent, mitjançant unitats especialitzades en ocupació juvenil per 
facilitar i acompanyar la transició de les persones joves des del sistema educatiu al sistema 
laboral i/o ocupacional, i que consisteixen principalment en: 

a. Tota intervenció directa d'informació, orientació i acompanyament als i les joves. 
b. Totes les actuacions desenvolupades amb els professionals de centres educatius, i/o 

d'altres dispositius sociolaborals, com entitats formatives, de serveis socials o salut i 
que indirectament impactin sobre una millor situació dels i les joves d'un territori. 

10. Per a l’execució del programa i en el marc de l’Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per 
la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la 
posada en marxa del Programa referent d'ocupació juvenil, modificada per l’Ordre 
TSF/166/2019, d'1 d'agost, en endavant i el seu conjunt l’ORDRE, el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, ha previst un projecte supralocal en 
matèria de descentralització de l’Oficina Jove del Vallès Oriental, en endavant el PROJECTE, 
que té com a objectius:  

a. Atendre a la població jove, de 16 a 29 anys, i les seves famílies, amb especial atenció 
a majors de 16 anys i menors de 25, que no treballen, ni estudien o no segueixen una 



 

 

formació i que vénen a l’Oficina Jove o equipament juvenil per iniciativa pròpia i 
també a aquells es troben en situacions de vulnerabilitat i que necessiten entrar de 
nou o reorientar la seva situació dins el sistema educatiu o iniciar-se al món laboral. 
En concret, l’atenció al jove es centrarà en: 

i. Informar a les persones interessades sobre recursos i programes genèrics per 
persones joves, amb una especial rellevància de tota aquella informació 
relacionada amb els àmbits formatius i laborals a la comarca i a Catalunya.  

ii. Acompanyar i assessorar als joves que  vénen a l’Oficina Jove derivats per 
l’Oficina de Treball de la comarca, d’altres equipaments juvenils o ens locals 
de la comarca.  

iii. Realitzar sessions de tutoria individual i/o en grup i acompanyament, on es 
treballaran de forma concreta els aspectes següents: 

1. La identificació i desenvolupament de les competències clau per 
l'ocupabilitat següents:   

a. Aproximació al context Laboral 
b. Identificació de competències bàsiques i transversals 

2. L’anàlisi de l'ocupabilitat a través de: 
a. Motivacions i interessos 
b. Mercat de treball i ocupacions 
c. Recerca de feina 
d. Canals, eines i procés de selecció 

b. Treballar de forma coordinada i en xarxa amb els agents socials i ens locals de la 
comarca per tal de poder oferir a les persones joves dels municipis que participin en 
el projecte una resposta adequada a la seva necessitat. 
Aquest projecte es materialitzarà principalment amb un treball coordinat amb els 
següents agents municipals i comarcals: 

i. Professionals d’educació, centres educatius, professionals d’orientació 
pedagògica. 

ii. Professionals de joventut: personal tècnic, informador i dinamitzador juvenil, 
que gestiona els equipaments juvenils de la comarca. 

iii. Professionals de serveis socials i serveis de justícia juvenil. 
iv. Professionals d’ocupació, promoció econòmica de la comarca, Oficines de 

Treball. 
v. Personal tècnic del Consell Comarcal que coordina els programes Singulars o 

altres programes similars susceptibles d’acollir joves de Garantia Juvenil i 
joves d’entre 16 i 29 anys.  

vi. I qualsevol altre agent que pugui incidir en els processos d’emancipació 
juvenil de les persones joves del Vallès Oriental. 

Les persones tècniques referents en ocupació juvenil duran a terme una tasca molt 
descentralitzada, desplaçant-se i promovent una dimensió comarcal en llur treball. 

c. Treballar i col·laborar amb els serveis especialitzats d’educació i treball de l’Oficina 
Jove del Vallès Oriental per tal de poder disposar de la màxima informació dels 
recursos existents. 

11. El 29 de desembre de 2021, el director del Servei Públic Ocupació de Catalunya,  senyor 
Juan José Torres López, ha emès la resolució d’atorgament d’una subvenció al Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de setanta-tres mil sis-cents euros (73.600,00 EUR) per establir 
2 unitats especialitzades en ocupació juvenil.  

12. L’acceptació de la resolució relativa a l’atorgament implica la pròrroga i/o la contractació de 
les dues tècniques referents d’ocupació juvenil. El càlcul de costos de les dues persones 
prorrogades és el següent: 

DESPESES IMPORT 

TOTAL DESPESA SALARIAL (1 unitat especialitzada) 31.632,08 € 

SEGURETAT SOCIAL (1 unitat especialitzada) 9.969,06 € 

ALTRES DESPESES (1 unitat especialitzada) 1.045,54 € 



 

 

DESPESES GENERALS (11% D. DIRECTES) (1 unitat especialitzada) 4.691,13 € 

DESPESES TOTALS (1 unitat especialitzada) 47.337,81 € 

DESPES TOTALS (2 unitats especialitzades) 94.675,62 € 

 
13. El termini d’execució del PROJECTE finalitza el 30 de desembre de 2021, d’acord amb el que 

determina l’article 13 de la RESOLUCIÓ. 
14. En aquest context, el Consell Comarcal i els ajuntaments d’Aiguafreda, l’Ametlla del Vallès, 

Campins, Cànoves i Samalús, Figaró-Montmany, Fogars de Monclús, Llinars del Vallès, Sant 
Antoni de Vilamajor, Sant Feliu de Codines, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de 
Vilamajor, Santa Maria de Martorelles, Santa Maria de Palautordera, la Roca del Vallès, 
Tagamanent, Vallromanes, Vilalba Sasserra i Vilanova del Vallès, en endavant els 
AJUNTAMENTS PARTICIPANTS, tenen interès a subscriure un conveni per a regular la 
relació, les obligacions, la coordinació i la cooperació en l’execució d’un projecte en matèria 
d’ocupació juvenil, en el marc del Programa ROJ, corresponent a l’ORDRE i la RESOLUCIÓ. 

15. Els serveis tècnics del Consell Comarcal han fet una proposta d’aportació econòmica i hores 
de dedicació a cada municipi per trams. Aquesta proposta es basa en el volum de població 
jove dels municipis implicats en el PROJECTE respecte el total de població jove de la 
comarca, amb una finalitat de proporcionalitat respecte les dimensions i els recursos de cada 
ajuntament. Les hores de dedicació per a cadascun dels municipis no requereixen ser 
presencials en el municipi respectiu. 

16. L’import a cofinançar i les hores de dedicació per a l’execució del PROJECTE en relació amb 
cadascun dels ajuntaments és el següent: 

Tram  
(% de població jove 
municipi respecte % 
població jove comarcal) 

Ajuntament Import 
Hores anuals de 
dedicació 

Hores mensuals 
de dedicació 

1 (0-14%) 

Tagamanent 350,00 € 18 1,5 

Fogars de Monclús 350,00 € 18 1,5 

Campins 350,00 € 18 1,5 

2 (0,15 - 0,49%) 

Vilalba Sasserra 500,00 € 24 2 

Santa Maria de 
Martorelles 

500,00 € 24 2 

Figaró-Montmany 500,00 € 24 2 

3 (0,5 - 0,99 %) 

Aiguafreda 650,00 € 36 3 

Vallromanes 650,00 € 36 3 

Cànoves i Samalús 650,00 € 36 3 

4 (1-1,99 %) 

Sant Pere de 
Vilamajor 

750,00 € 42 3.5 

Vilanova del Vallès 750,00 € 42 3.5 

Sant Antoni de 
Vilamajor 

750,00 € 42 3.5 

Sant Feliu de 
Codines 

750,00 € 42 3.5 



 

 

5 (2-2,99%) 

L’Ametlla del 
Vallès 

850,00 € 48 4 

Santa Maria de 
Palautordera 

850,00 € 48 4 

Llinars del Vallès 850,00 € 48 4 

Altres9 

La Roca del Vallès 4.100,00 € 240 20 

Sant Fost de 
Campsentelles 

4.100,00 € 240 20 

 Subtotal 18.250,00 €   

 
17. Les fonts de finançament del PROJECTE són les següents:  

Estudi de costos despeses totals 2 unitats especialitzades 
Programa referent d’ocupació juvenil 

94.675,62 € 

Subvenció SOC 73.600,00 € 

Fitxa 41 Contracte Programa de Serveis Socials 2022-25 2.825,62 € 

Convenis amb municipis 18.250,00 € 

 
18. Per raó del conveni que es proposa, el CONSELL COMARCAL s’obligaria a: 

a. Dirigir l’execució del PROJECTE amb un nombre d’hores mensuals de dedicació pel 
municipi de __________________ de 10 ________________, en la forma que permeti 
complir l'objectiu i la finalitat, executar el projecte, realitzar l'activitat i adoptar el 
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció, mitjançant el 
desenvolupament de les actuacions subvencionables que estableix l’ORDRE i la 
pròrroga o la contractació laboral del nombre de treballadors que resulti de la 
resolució d’atorgament per a llur execució, sens perjudici que pugui declarar-se 
desert el procediment de selecció.  
Les hores de dedicació no requereixen ser presencials en el municipi.  

b. Donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament en tota aquella 
inversió o material escrit producte de l'actuació subvencionada, d'acord amb les 
mesures de difusió contingudes a la base 31 de l'annex 1 de l’ORDRE.  
En el cas de cofinançament per part del Fons Social Europeu, haurà de conservar 
tots els documents justificatius de les despeses cofinançades per l'FSE durant un 
termini de tres anys a partir del 31 de desembre de l'any següent a la presentació a la 
Comissió Europea dels comptes en els quals s'hagin inclòs les despeses. 
El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya informarà a les entitats beneficiàries de la 
data d'inici d'aquest període. Els documents s'han de conservar en forma d'original o 
en versió electrònica de documents originals. 

c. Tractar les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó d’aquest PROJECTE 
en els termes que preveu l’ORDRE i la RESOLUCIÓ.  

d. Convocar i promoure el funcionament de la Comissió de seguiment quan s’escaigui.  
e. Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni i les pròpies de 

l’ORDRE i la RESOLUCIÓ com a entitat beneficiària de la subvenció.  
19. Per raó d’aquest conveni, els AJUNTAMENTS PARTICIPANTS assumirien les obligacions 

                                                
9 Municipis que han sol·licitat més o menys hores de dedicació que les proporcionals al seu volum de 
població jove. 

10 El contingut específic d’aquest paràgraf consta en el punt segon de la part dispositiva d’aquest document. 



 

 

següents: 
a. Col·laborar amb el CONSELL COMARCAL en l’execució del PROJECTE  permetent 

el compliment de la seva execució, objectiu, realització de l’activitat o adopció del 
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.  

 
b. Participar amb llurs serveis tècnics o persona en qui deleguin en la identificació i 

seguiment dels usuaris.  
 

c. Col·laborar amb el personal del CONSELL COMARCAL per a la correcta execució del 
projecte i de forma específica amb les persones tècniques referents.   

 
d. Assumir la part de finançament que preveu el règim econòmic d’aquest conveni i 

abonar al CONSELL COMARCAL l’import que en resulti.  
 

e. Col·laborar i participar amb el CONSELL COMARCAL en allò que sigui necessari per 
tal que el CONSELL COMARCAL pugui complir amb les obligacions que li són 
pròpies com a entitat beneficiària de la subvenció sempre i quan aquestes obligacions 
estiguin vinculades a l’objecte del conveni. 

 
f. Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin al Servei Públic 

d'Ocupació de Catalunya, i a les de control de l'activitat econòmica i financera que 
corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la 
Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com 
comunitaris, aportant tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les 
actuacions anteriors. 

 
g. Comunicar al CONSELL COMARCAL, previ requeriment, altres subvencions 

sol·licitades o concedides per a la mateixa finalitat, els contractes administratius, 
laborals o altres formes de finançament públic o privat que recaiguin sobre la mateixa 
activitat objecte de la subvenció i qualsevol altra alteració produïda en les ja 
comunicades, a fi i efecte que se'n puguin avaluar la seva compatibilitat. Aquesta 
comunicació s'ha d'efectuar tant aviat com es conegui i, en tot cas, abans de la 
justificació de l'aplicació donada als fons percebuts. 

 
h. Adoptar les mesures de coordinació amb el CONSELL COMARCAL que 

corresponguin en matèria de prevenció dels riscos laborals, seguretat i salut. 
 

i. Col·laborar amb el CONSELL COMARCAL per tal que aquest pugui complir les 
obligacions de publicitat que s’escauen en l’execució del projecte vinculades a 
l’objecte del conveni.  

 
j. Facilitar al CONSELL COMARCAL la informació i les dades que aquest requereixi a 

efectes de l’avaluació d’implementació, impacte i econòmica de les actuacions dutes 
a terme mitjançant la subvenció.  

 
k. Cedir totes aquelles dades necessàries al CONSELL COMARCAL d’acord amb la 

normativa de protecció de dades per a l’execució de les accions i la seva justificació.  
 

l. Tractar les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó d’aquest PROJECTE 
en els termes que preveu l’ORDRE i la RESOLUCIÓ.  

 
m. Si és el cas, entregar al CONSELL COMARCAL la documentació necessària que 

s’escaigui per a què aquest pugui tramitar la justificació del compliment dels requisits i 
les condicions que determinen la concessió o el gaudiment de la subvenció davant 
l’òrgan concedent, en la forma que preveu l’ORDRE i en el termini que li indiqui el 
CONSELL COMARCAL, que haurà de ser suficient perquè l’AJUNTAMENT pugui 
complir-lo i alhora permeti al CONSELL COMARCAL poder complir amb les seves 
obligacions.  

 



 

 

n. Participar en la Comissió de seguiment que preveu aquest conveni.  
 

o. Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni. 
 
 
Per tant, PROPOSO,      
 

1. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb els ajuntaments 
d’Aiguafreda, l’Ametlla del Vallès, Cànoves i Samalús, Figaró-Montmany, Fogars de Monclús, 
les Franqueses del Vallès, Llinars del Vallès, Montornès del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, 
Sant Feliu de Codines, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor, Santa Maria de 
Palautordera, la Roca del Vallès, Vallromanes i Vilanova del Vallès, per a l’execució d’un 
projecte en matèria de descentralització de l’Oficina Jove del Vallès Oriental, marc de la 
realització del Programa Referent d’Ocupació Juvenil corresponent a l’ORDRE i la 
RESOLUCIÓ.” 

 
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’Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores 

per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa del Programa 
referent d'ocupació juvenil, modificada per l’Ordre TSF/166/2019, d'1 d'agost, en 
endavant i el seu conjunt l’ORDRE. 
 

2. La Resolució EMT/3721/2021, de 16 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria, per 
a l'any 2021, per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al 
Programa referent d'ocupació juvenil. 
 

3. L’epígraf a) de l’article 25 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, preveu que 
correspon a la comarca l’exercici de les competències que li atribueix aquesta Llei en 
matèria de cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments. Així mateix, 
l’epígraf c) d’aquest article, preveu com a competència de la comarca aquelles que li 
deleguin o encarreguin de gestionar l’Administració de la Generalitat i els municipis. 

 
4. L’article 25.2 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, preveu que en l’àmbit de les seves 
competències, la comarca pot prestar serveis d’acord amb els requisits que estableix la 
pròpia llei. 

 
5. L’article 28.1 a) del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix que correspon a les comarques 
prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis. 
 

6. L’article 28.2 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, disposa que en tot cas, la 
comarca ha d’exercir les funcions d’assistència i cooperació que li corresponen tenint en 
compte les necessitats dels diferents municipis, tant pel que fa al nombre d’habitants 
com a la situació geogràfica o a llur tipologia quant a l’activitat econòmica predominant. 

 
7. L’article 9.1 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, estableix que les 
competències pròpies dels ens locals són les que les lleis determinen. Aquestes 



 

 

competències s'exerceixen en règim d'autonomia i sota la responsabilitat dels ens locals, 
sens perjudici de la coordinació deguda en llurs programació i execució amb les altres 
administracions públiques, en els termes establerts per les lleis. 

 
8. L’article 66.2 del TRLMRLC disposa que els ens locals tenen competències en els 

àmbits de la cohesió social i de la gestió de recursos econòmics, entre d’altres, amb 
l'abast que fixen aquesta Llei i la legislació sectorial respectiva. 

 
9. L’article 14 de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del 

Servei públic d’ocupació de Catalunya, estableix com a entitats que integren el sistema 
d’ocupació de Catalunya, les següents: 

 
1) Per llur naturalesa, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, les administracions 

locals, i també les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de 
Catalunya. 

2) Les empreses i les entitats que, amb finançament públic, col·laboren amb el 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i presten serveis i desenvolupen 
programes en el marc de l’Estratègia catalana per a l’ocupació i del Pla de 
desenvolupament de les polítiques d’ocupació. 

3) El conjunt d’entitats que componen el sistema de formació i qualificació 
professionals, sota els criteris fixats pels serveis i programes en el marc de 
l’Estratègia catalana per a l’ocupació i del Pla de desenvolupament de les 
polítiques d’ocupació. 
 

10. 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. 
 

11. 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. 

 
12. 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. 

 
13. 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, pel que fa a la competència del Ple. 
 
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi:  
 
1. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb els ajuntaments 

d’Aiguafreda, l’Ametlla del Vallès, Campins, Cànoves i Samalús, Figaró-Montmany, 
Fogars de Monclús, Llinars del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Feliu de Codines, 
Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor, Santa Maria de Martorelles, Santa 
Maria de Palautordera, la Roca del Vallès, Tagamanent, Vallromanes, Vilalba Sasserra i 



 

 

Vilanova del Vallès, per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en el 
marc de la realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre 
TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions destinades a la posada en marxa d’aquest Programa, i a la 
Resolució EMT/3721/2021, de 16 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a 
l'any 2021, per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al 
Programa referent d'ocupació juvenil, d’acord amb el redactat següent: 

 
“REUNITS 

 
D’una part, el senyor Emiliano Cordero Soria, president del Consell Comarcal, assistit per la 
secretària del Consell Comarcal del Vallès Oriental, la senyora Núria Caellas i Puig.  
 
I de l’altra, el/la senyor/a ________________, alcalde/alcaldessa de l’Ajuntament de/d’ 
___________________, assistit/assistida pel/per la secretari/secretària de la corporació, el/la 
senyor/a ______________.  
 
 

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/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.  
 
La secretària i el secretari /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 aquest document, i 
 

 
EXPOSEN 

 
1. El Govern de la Generalitat de Catalunya, promogut per la Unió Europea, va aprovar les bases 

per establir l'Estratègia d'Ocupació Juvenil a Catalunya l'any 2014 amb les quals es van posar 
en marxa una cartera de serveis que donava resposta a l'anàlisi realitzada en l'Estratègia. 
 
En aquest sentit, en data 30 de desembre de 2014, es va publicar l'Ordre EMO/381/2014, de 22 
de desembre, per la qual s'aprovaven les bases reguladores de les subvencions destinades a 
la Xarxa d'impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya i s'obria la convocatòria 
2015.  
 
Així mateix i amb l'objectiu de reduir l'atur juvenil amb ocupació de qualitat es van obrir les 
convocatòries posteriors. 

 
 

2. El 5 de juliol de 2016 es va publicar l'Ordre TSF/177/2016, de 22 de juny, per la qual es 
modificava l'ordre EMO/381/2014 de 22 de desembre, i, posteriorment, la Resolució 
TSF/1823/2017, de 13 de juliol, per la qual s'obria la convocatòria, per a l'any 2017, de les 
subvencions destinades a la Xarxa d'Impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. 
 
Un cop finalitzada aquesta convocatòria es va comprovar que una de les tasques més 
rellevants de la figura dels/de les impulsors/es va ser l'atenció i l'assessorament a la població 
més jove i vulnerable que, entre altres situacions, va causar l'abandonament escolar prematur. 
 



 

 

Per això, el 2018, es publica l'Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'aprovaven 
les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa del 
Programa referent d'ocupació juvenil i, posteriorment, es va publicar la Resolució 
TSF/2881/2018, de 4 de desembre, per la qual s'obria la convocatòria, per a l'any 2018, per a la 
concessió de subvencions destinades a la posada en marxa del Programa referent d'ocupació 
juvenil (ref. BDNS 427438), amb la que es creava una nova figura com a personal tècnic 
referent d'ocupació juvenil per informar i acompanyar a les persones joves més vulnerables en 
el seu procés d'orientació i/o assessorament laboral. 
 

3. El 7 d'agost de 2019, es va publicar l'Ordre TSF/166/2019, d'1 d'agost, de modificació de 
l'Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, i posteriorment la Resolució TSF/2690/2019, de 9 
d'octubre, per la qual s'obria la convocatòria, per a l'any 2019, per a la concessió de 
subvencions destinades a donar continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil (ref. BDNS 
477481). 

 
4. Durant l'any 2020, la irrupció de la pandèmia sanitària provocada per la COVID-19 ha impactat 

directament en la tasca dels referents d'ocupació juvenil, que han hagut de seguir mantenint el 
servei als i les joves, mitjançant canals telemàtics, posant de relleu, que en aquests moments 
ha estat més important que mai, la necessitat de facilitar un espai d'acompanyament integral a 
algunes d' aquestes persones joves i les seves famílies. 

 
Les conseqüències de la pandèmia es mantindran, sostingudament, en els propers mesos, i fan 
més necessari que mai, reforçar els territoris mitjançant la pròrroga d'aquestes unitats 
especialitzades que han emergit com a referents pels joves en els seus territoris. Ara toca, 
acompanyar la comunitat en descobrir quins sectors laborals estan generant ocupació, però 
també, i més que mai, acompanyar en la gestió de la incertesa i les seves conseqüències. 
 
Per aquest motiu, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya proposa i aposta per donar 
continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil, amb la contractació per 12 mesos de 
professionals, que permeti l'establiment d'una figura que sigui referent d'ocupació juvenil en 
cada territori, amb dos objectius principals; per una banda, treballar coordinadament amb els 
diferents dispositius de les administracions públiques que treballen amb les persones joves; i, 
d'altra banda, donar la millor atenció a la persona jove per oferir-li els recursos més convenients 
tenint en compte les seves casuístiques personals i/o socials. 
 

5. Així, el 20 de desembre de 2021, s’ha publicat al DOGC núm. 8566, la Resolució 
EMT/3721/2021, de 16 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2021, per a 
la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa referent d'ocupació 
juvenil, en endavant la RESOLUCIÓ.  
 
Les subvencions previstes en aquesta Resolució estan destinades a unitats especialitzades en 
accions d'orientació i acompanyament a joves en situació d'atur, així com al treball en xarxa 
amb els diferents agents al territori que treballen amb adolescents i joves amb especials 
vulnerabilitats per la qual cosa és d'interès públic la seva tramitació per la via d'urgència donat 
que són finançades amb càrrec als fons de la Conferència Sectorial per a Assumptes Laborals 
per a l'any 2021 i tenen assignació pressupostària dins de l'exercici 2021, d’acord amb allò 
establert a la RESOLUCIÓ.  
 

6. D’acord amb el que estableix la RESOLUCIÓ, poden participar en aquesta convocatòria les 
administracions locals de Catalunya, previstes en la base 3.1.a) de l'annex 1 de l'Ordre 
TSF/200/2018, de 29 de novembre, pertanyents als municipis i les comarques relacionades a 
l'annex de la RESOLUCIÓ, de distribució territorial de les unitats especialitzades d'ocupació 
juvenil per a la convocatòria 2021, incloses les que no disposin d'un Punt d'Informació Juvenil o 
d'una Oficina jove de la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil (XNEJ), però que acreditin en la 
memòria poder habilitar un espai adient per a executar les actuacions previstes en la 
RESOLUCIÓ.  
 



 

 

L’annex de la RESOLUCIÓ estableix la distribució territorial de les unitats especialitzades 

d'ocupació juvenil per a la convocatòria 2021 del Programa Referents, que pel que fa a la 
comarca del Vallès Oriental, resta en el sentit següent:  

 
1. Consell Comarcal del Vallès Oriental: 2  
2. Ajuntament de Canovelles: 1 
3. Ajuntament de Granollers: 1 

 
7. L’article 2 de la RESOLUCIÓ estableix que es consideren actuacions subvencionables les 

descrites a les bases 2 i 5 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre. 
Concretament, es consideren actuacions subvencionables aquelles necessàries per 
desenvolupar el Programa referent, mitjançant unitats especialitzades en ocupació juvenil per 
facilitar i acompanyar la transició de les persones joves des del sistema educatiu al sistema 
laboral i/o ocupacional, i que consisteixen principalment en: 

 
a) Tota intervenció directa d'informació, orientació i acompanyament als i les joves. 

 
b) Totes les actuacions desenvolupades amb els professionals de centres educatius, i/o 

d'altres dispositius sociolaborals, com entitats formatives, de serveis socials o salut i que 
indirectament impactin sobre una millor situació dels i les joves d'un territori. 

 
8. Per a l’execució del programa i en el marc de l’Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la 

qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la 
posada en marxa del Programa referent d'ocupació juvenil, modificada per l’Ordre 
TSF/166/2019, d'1 d'agost, en endavant i el seu conjunt l’ORDRE, el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, ha previst un projecte supralocal en 
matèria d’ocupació juvenil, en endavant el PROJECTE, que té com a objectius:  
 

a. Atendre a la població jove, de 16 a 29 anys, i les seves famílies, amb especial atenció 
a majors de 16 anys i menors de 25, que no treballen, ni estudien o no segueixen una 
formació i que vénen a l’Oficina Jove o equipament juvenil per iniciativa pròpia i 
també a aquells es troben en situacions de vulnerabilitat i que necessiten entrar de 
nou o reorientar la seva situació dins el sistema educatiu o iniciar-se al món laboral. 
En concret, l’atenció al jove es centrarà en: 

i. Informar a les persones interessades sobre recursos i programes genèrics per 
persones joves, amb una especial rellevància de tota aquella informació 
relacionada amb els àmbits formatius i laborals a la comarca i a Catalunya.  

ii. Acompanyar i assessorar als joves que  vénen a l’Oficina Jove derivats per 
l’Oficina de Treball de la comarca, d’altres equipaments juvenils o ens locals 
de la comarca.  

iii. Realitzar sessions de tutoria individual i/o en grup i acompanyament, on es 
treballaran de forma concreta els aspectes següents: 

1. La identificació i desenvolupament de les competències clau per 
l'ocupabilitat següents:   

a. Aproximació al context Laboral 
b. Identificació de competències bàsiques i transversals 

2. L’anàlisi de l'ocupabilitat a través de: 
a. Motivacions i interessos 
b. Mercat de treball i ocupacions 
c. Recerca de feina 
d. Canals, eines i procés de selecció 

b. Treballar de forma coordinada i en xarxa amb els agents socials i ens locals de la 
comarca per tal de poder oferir a les persones joves dels municipis que participin en 
el projecte una resposta adequada a la seva necessitat. 
Aquest projecte es materialitzarà principalment amb un treball coordinat amb els 
següents agents municipals i comarcals: 

i. Professionals d’educació, centres educatius, professionals d’orientació 
pedagògica. 

ii. Professionals de joventut: personal tècnic, informador i dinamitzador juvenil, 



 

 

que gestiona els equipaments juvenils de la comarca. 
iii. Professionals de serveis socials i serveis de justícia juvenil. 
iv. Professionals d’ocupació, promoció econòmica de la comarca, Oficines de 

Treball. 
v. Personal tècnic del CONSELL COMARCAL que coordina els programes 

Singulars o altres programes similars susceptibles d’acollir joves de Garantia 
Juvenil i joves d’entre 16 i 29 anys.  

vi. I qualsevol altre agent que pugui incidir en els processos d’emancipació 
juvenil de les persones joves del Vallès Oriental. 

Les persones tècniques referents en ocupació juvenil duran a terme una tasca molt 
descentralitzada, desplaçant-se i promovent una dimensió comarcal en llur treball. 

c. Treballar i col·laborar amb els serveis especialitzats d’educació i treball de l’Oficina 
Jove del Vallès Oriental per tal de poder disposar de la màxima informació dels 
recursos existents. 

9. L’Ajuntament de/d’ _________________, en endavant l’AJUNTAMENT, ha comunicat al 
CONSELL COMARCAL llur voluntat en la participació al PROJECTE.   

 
10. El 29 de desembre de 2021, el director del Servei Públic Ocupació de Catalunya,  senyor Juan 

José Torres López, ha emès la resolució d’atorgament d’una subvenció al Consell Comarcal del 
Vallès Oriental de setanta-tres mil sis-cents euros (73.600,00 EUR) per establir 2 unitats 
especialitzades en ocupació juvenil.  

 
En aquest context, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen interès a subscriure aquest 
conveni de col·laboració per a regular la relació, les obligacions, la coordinació i la cooperació en 
l’execució del PROJECTE en el marc del Programa referent d'ocupació juvenil, corresponent a 
l’ORDRE i a la RESOLUCIÓ, que subjecten en les següents, 
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 

1. L’Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a 
la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa del Programa referent 
d'ocupació juvenil, modificada per l’Ordre TSF/166/2019, d'1 d'agost, en endavant i el seu 
conjunt l’ORDRE. 
 

2. La Resolució EMT/3721/2021, de 16 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a 
l'any 2021, per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa 
referent d'ocupació juvenil.  
 

3. L’epígraf a) de l’article 25 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, preveu que correspon a la comarca 
l’exercici de les competències que li atribueix aquesta Llei en matèria de cooperació, 
assessorament i coordinació dels ajuntaments. Així mateix, l’epígraf c) d’aquest article, 
preveu com a competència de la comarca aquelles que li deleguin o encarreguin de gestionar 
l’Administració de la Generalitat i els municipis. 

 
4. L’article 25.2 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, preveu que en l’àmbit de les seves competències, 
la comarca pot prestar serveis d’acord amb els requisits que estableix la pròpia llei. 

 
5. L’article 28.1 a) del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix que correspon a les comarques prestar 
assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis. 

 
6. L’article 28.2 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, disposa que en tot cas, la comarca ha 
d’exercir les funcions d’assistència i cooperació que li corresponen tenint en compte les 
necessitats dels diferents municipis, tant pel que fa al nombre d’habitants com a la situació 
geogràfica o a llur tipologia quant a l’activitat econòmica predominant. 

 



 

 

7. L’article 9.1 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, estableix que les 
competències pròpies dels ens locals són les que les lleis determinen. Aquestes 
competències s'exerceixen en règim d'autonomia i sota la responsabilitat dels ens locals, 
sens perjudici de la coordinació deguda en llurs programació i execució amb les altres 
administracions públiques, en els termes establerts per les lleis. 

 
8. L’article 66.2 del TRLMRLC disposa que els ens locals tenen competències en els àmbits de 

la cohesió social i de la gestió de recursos econòmics, entre d’altres, amb l'abast que fixen 
aquesta Llei i la legislació sectorial respectiva. 

 
9. L’article 14 de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 

públic d’ocupació de Catalunya, estableix com a entitats que integren el sistema d’ocupació 
de Catalunya, les següents: 

 
1. Per llur naturalesa, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, les administracions 

locals, i també les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de 
Catalunya. 
 

2. Les empreses i les entitats que, amb finançament públic, col·laboren amb el Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya i presten serveis i desenvolupen programes en el 
marc de l’Estratègia catalana per a l’ocupació i del Pla de desenvolupament de les 
polítiques d’ocupació. 

3. El conjunt d’entitats que componen el sistema de formació i qualificació professionals, 
sota els criteris fixats pels serveis i programes en el marc de l’Estratègia catalana per 
a l’ocupació i del Pla de desenvolupament de les polítiques d’ocupació. 
 

10. 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. 
 

11. 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. 
 

12. 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 exposades, les parts expressen la seva voluntat d’establir aquest 
conveni de col·laboració que subjecten als següents 
 
 

PACTES 
 
Primer. Objecte  
 
Aquest conveni té per objecte establir la relació, les obligacions, la coordinació i la cooperació entre el 
CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT en l’execució del PROJECTE corresponent al  Programa 
referent d'ocupació juvenil, d’acord amb l’ORDRE i la RESOLUCIÓ. 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
El CONSELL COMARCAL s’obliga a:  
 



 

 

a) Dirigir l’execució del PROJECTE amb un nombre d’hores mensuals de dedicació pel municipi de 
__________________ de 11 ________________, en la forma que permeti complir l'objectiu i la 
finalitat, executar el projecte, realitzar l'activitat i adoptar el comportament que fonamenta la 
concessió de la subvenció, mitjançant el desenvolupament de les actuacions subvencionables 
que estableix l’ORDRE i la pròrroga o la contractació laboral del nombre de treballadors que 
resulti de la resolució d’atorgament per a llur execució, sens perjudici que pugui declarar-se 
desert el procediment de selecció.  
 
Les hores de dedicació no requereixen ser presencials en el municipi.  
 

b) Donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament en tota aquella inversió o material 
escrit producte de l'actuació subvencionada, d'acord amb les mesures de difusió contingudes a la 
base 31 de l'annex 1 de l’ORDRE.  
 
En el cas de cofinançament per part del Fons Social Europeu, haurà de conservar tots els 
documents justificatius de les despeses cofinançades per l'FSE durant un termini de tres anys a 
partir del 31 de desembre de l'any següent a la presentació a la Comissió Europea dels comptes 
en els quals s'hagin inclòs les despeses. 
 
El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya informarà a les entitats beneficiàries de la data d'inici 
d'aquest període. Els documents s'han de conservar en forma d'original o en versió electrònica de 
documents originals. 
 

c) Tractar les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó d’aquest PROJECTE en els termes 
que preveu l’ORDRE i la RESOLUCIÓ.  

 
d) Convocar i promoure el funcionament de la Comissió de seguiment quan s’escaigui.  

 
e) Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni i les pròpies de l’ORDRE i la 

RESOLUCIÓ com a entitat beneficiària de la subvenció.  
 
 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT  
 
L’AJUNTAMENT s’obliga a:  
 
a) Col·laborar amb el CONSELL COMARCAL en l’execució del PROJECTE  permetent el 

compliment de la seva execució, objectiu, realització de l’activitat o adopció del comportament 
que fonamenta la concessió de la subvenció.  

 
b) Participar amb llurs serveis tècnics o persona en qui deleguin en la identificació i seguiment dels 

usuaris.  
 

c) Col·laborar amb el personal del CONSELL COMARCAL per a la correcta execució del projecte i 
de forma específica amb les persones tècniques referents.   

 
d) Assumir la part de finançament que preveu el règim econòmic d’aquest conveni i abonar al 

CONSELL COMARCAL l’import que en resulti.  
 

e) Col·laborar i participar amb el CONSELL COMARCAL en allò que sigui necessari per tal que el 
CONSELL COMARCAL pugui complir amb les obligacions que li són pròpies com a entitat 
beneficiària de la subvenció sempre i quan aquestes obligacions estiguin vinculades a l’objecte 
del conveni. 
 

f) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin al Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya, i a les de control de l'activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció 
General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans 

                                                
11 El contingut específic d’aquest paràgraf consta en el punt segon de la part dispositiva d’aquest document. 



 

 

competents, tant nacionals com comunitaris, aportant tota la informació que els sigui requerida en 
l'exercici de les actuacions anteriors. 
 

g) Comunicar al CONSELL COMARCAL, previ requeriment, altres subvencions sol·licitades o 
concedides per a la mateixa finalitat, els contractes administratius, laborals o altres formes de 
finançament públic o privat que recaiguin sobre la mateixa activitat objecte de la subvenció i 
qualsevol altra alteració produïda en les ja comunicades, a fi i efecte que se'n puguin avaluar la 
seva compatibilitat. Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tant aviat com es conegui i, en tot cas, 
abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts. 

 
h) Adoptar les mesures de coordinació amb el CONSELL COMARCAL que corresponguin en 

matèria de prevenció dels riscos laborals, seguretat i salut. 
 

i) Col·laborar amb el CONSELL COMARCAL per tal que aquest pugui complir les obligacions de 
publicitat que s’escauen en l’execució del projecte vinculades a l’objecte del conveni.  
 

j) Facilitar al CONSELL COMARCAL la informació i les dades que aquest requereixi a efectes de 
l’avaluació d’implementació, impacte i econòmica de les actuacions dutes a terme mitjançant la 
subvenció.  
 

k) Cedir totes aquelles dades necessàries al CONSELL COMARCAL d’acord amb la normativa de 
protecció de dades per a l’execució de les accions i la seva justificació.  
 

l) Tractar les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó d’aquest PROJECTE en els termes 
que preveu l’ORDRE i la RESOLUCIÓ.  

 
m) Si és el cas, entregar al CONSELL COMARCAL la documentació necessària que s’escaigui per a 

què aquest pugui tramitar la justificació del compliment dels requisits i les condicions que 
determinen la concessió o el gaudiment de la subvenció davant l’òrgan concedent, en la forma 
que preveu l’ORDRE i en el termini que li indiqui el CONSELL COMARCAL, que haurà de ser 
suficient perquè l’AJUNTAMENT pugui complir-lo i alhora permeti al CONSELL COMARCAL 
poder complir amb les seves obligacions.  
 

n) Participar en la Comissió de seguiment que preveu aquest conveni.  
 

o) Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni. 
 
 
Quart. Règim econòmic  
 
12. Per a l’execució d’aquest PROJECTE supralocal, el CONSELL COMARCAL hi destina l’import de 

la subvenció atorgada per raó de l’ORDRE i la RESOLUCIÓ, i l’AJUNTAMENT aporta l’import de 
12____________________, a transferir al CONSELL COMARCAL no més enllà del 30 de 
setembre de 2022.  

 
13. L’AJUNTAMENT s’ha de fer càrrec dels interessos de demora que es generin pel retard en el 

pagament de la quantitat esmentada en l’epígraf precedent. 
 

14. 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 
d’aquest conveni.  
 

Cinquè. Comissió de seguiment  
 

4. 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: 
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f) Fer el seguiment del compliment de les obligacions corresponents al règim econòmic que 
preveu aquest conveni.  

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

 
5. La Comissió de seguiment està integrada pels membres següents:  
 

g) El conseller o consellera comarcal de l’àrea on estigui adscrit el projecte o en el seu defecte el 
o la gerent del CONSELL COMARCAL, que la presideix.  
 

h) Un regidor o regidora de l’AJUNTAMENT, el qual té la condició de vocal.  
 

i) Un/a tècnic/a de l’AJUNTAMENT, el qual té la condició de vocal.  
 

j) Un/a tècnic/a del CONSELL COMARCAL de l’àrea en què estigui adscrit el projecte, el qual té 
la condició de vocal. 

 
k) El secretari o la secretària. La secretaria és exercida per un vocal o una vocal del mateix 

òrgan o per una persona al servei del CONSELL COMARCAL. En aquest darrer cas, assisteix 
a les sessions amb veu i sense vot. 

 
6. 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 i estén els seus efectes des de l’1 de 
gener de 2022 fins al compliment de les obligacions que s’hi contenen. Nogensmenys, les hores de 
dedicació previstes al pacte 2 a) d’aquest conveni finalitzen el 30 de desembre de 2022.  
 
Setè.  Extinció 

 
Les causes d’extinció del conveni són les següents: 

  
e) L’acord entre les parts. 
f) El compliment del període de vigència. 
g) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de les parts.  
h) La revocació o la nul·litat de la subvenció atorgada al CONSELL COMARCAL relacionada a 

l’expositiu desè d’aquest conveni.  
i) La manca de finançament suficient per a l’execució del PROJECTE supralocal.  
j) La impossibilitat de compliment de l’objecte del conveni.  

 
Vuitè. Jurisdicció  

 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest conveni seran de 
coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 

  
Les parts, després de llegir aquest conveni de col·laboració, mostren la seva conformitat, ratifiquen el 
seu contingut i el signen.” 

 
2. Aprovar el contingut específic del conveni transcrit en el punt precedent següent:   

 
a) En relació amb el pacte 2 a):  

 

Ajuntament Hores mensuals de dedicació 

Tagamanent 1,5 



 

 

Fogars de Monclús 1,5 

Campins 1,5 

Santa Maria de 
Martorelles 

2 

Figaró-Montmany 2 

Aiguafreda 3 

Vallromanes 3 

Cànoves i Samalús 3 

Sant Pere de 
Vilamajor 

3.5 

Vilanova del Vallès 3.5 

Sant Antoni de 
Vilamajor 

3.5 

Sant Feliu de 
Codines 

3.5 

L’Ametlla del 
Vallès 

4 

Vilalba Sasserra 4 

Santa Maria de 
Palautordera 

4 

Llinars del Vallès 4 

La Roca del Vallès 20 

Sant Fost de 
Campsentelles 

20 

 

b) En relació amb el pacte 4.1: 
 

Ajuntament Import 

Tagamanent 350,00 € 

Fogars de Monclús 350,00 € 

Campins 350,00 € 

Santa Maria de 
Martorelles 

500,00 € 

Figaró-Montmany 500,00 € 

Aiguafreda 650,00 € 



 

 

Vallromanes 650,00 € 

Cànoves i Samalús 650,00 € 

Sant Pere de 
Vilamajor 

750,00 € 

Vilanova del Vallès 750,00 € 

Sant Antoni de 
Vilamajor 

750,00 € 

Sant Feliu de 
Codines 

750,00 € 

L’Ametlla del 
Vallès 

850,00 € 

Santa Maria de 
Palautordera 

850,00 € 

Llinars del Vallès 850,00 € 

Vilalba Sasserra 850,00 € 

La Roca del Vallès 4.100,00 € 

Sant Fost de 
Campsentelles 

4.100,00 € 

 
3. Notificar aquests acords als ajuntaments interessats.” 
 
El president 
 
Algun comentari al respecte? Passem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 31 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
ÀREA DE TURISME 
 
14. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament 
de Parets del Vallès per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de turisme. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Turisme, de 16 de març de 2022, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 9 de març de 2022, el senyor Carles Fernández Pérez, gerent, ha emès l’informe 

següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 



 

 

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. 
 

3. 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.  
 

4. 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.  
 

5. 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: 
 

 La promoció i la protecció dels recursos turístics d’interès municipal.  .../...  

 L’elaboració dels instruments de planejament que tenen atribuïts d’acord a la legislació vigent.  
.../....   

 La participació en el procés d’elaboració del Pla de turisme de Catalunya. 

 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. 

 
6. 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. 
 

7. 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 



 

 

 
8. A partir del que s’estipula a la Llei 13/2002 de 21 de juny de turisme de Catalunya, el Consell 

Comarcal ha d’assumir una sèrie de competències en l’àmbit del turisme. 
 

9. El Consell Comarcal del Vallès Oriental i diversos ajuntaments de la comarca tenen subscrit un 
conveni de polítiques de turisme, amb vigència fins a desembre de 2025. Aquest té per objecte 
l’establiment d’un marc de col·laboració per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el 
finançament de polítiques públiques de turisme mitjançant un pla de turisme. 
 

10. El Consell Comarcal del Vallès Oriental va crear l’any 2018 el Servei d’assistència tècnica en 
matèria de turisme per tal de donar suport i assessorant als municipis. Fins aquell moment, el 
suport als municipis del territori s’havia centrat bàsicament en la col·laboració puntual amb 
aquelles accions que els ajuntaments requerien, a banda de donar també resposta a les 
consultes puntuals que anàvem rebent.  
 

11. L’Ajuntament de Parets del Vallès ens manifesta la necessitat de donar un impuls en l’àmbit 
turístic del municipi. 
 

12. Demana al Consell Comarcal la prestació del servei d’assistència tècnica en matèria de turisme 
amb una dedició d’un dia a la setmana. 
 

13. El dia que es durà a terme l’assistència tècnica serà el dilluns. 
 
14. La cartera de serveis que s’ofereix als ajuntaments interessats està agrupada en tres grans línies 

de treball que són:  
 
1- Assessorament i Governança :  

- Desenvolupar propostes de plans d’acció d’acord amb els plans estratègics de turisme 
elaborats per consultors extern 
- Contacte i seguiment dels agents del sector implicats en el pla d’acció 
- Organització de reunions i taules de treball 
- Preparació de la documentació per les sol·licituds d’ajuts econòmics o tècnics de 
Diputació de Barcelona 
- Altres. Especificar 

 
2- Creació, desenvolupament i promoció de producte turístic del municipi:  

- Creació de paquets turístics 
- Desenvolupament de paquets turístics 
- Establiment d’una estratègia comercial 
- Difusió dels paquets turístics, recursos i esdeveniments 
- Manteniment i actualització de continguts de la web municipal 
- Gestió de les xarxes socials 
- Promoció dels paquets o recursos turístics 
- Comercialització 
- Contacte i seguiment amb l’empresa externa, en cas que n’hi hagi 
- Organització de fires pròpies 
- Suport a l’organització de fires pròpies 
- Participació a fires organitzades per altres organismes 
- Creació o ampliació del banc d’imatges municipals 
- Suport en l'organització i promoció d'altres activitats de dinamització turística 
- Altres. Especificar 

 
3- Atenció al turista i visitant: 

- Dinamització d’equipaments i serveis turístics municipals 
- Visites guiades a equipaments o serveis municipals 
- Atenció directe a les oficines dels serveis municipals 
- Altres. Especificar 

 



 

 

15. 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. 

 
16. Amb l’augment del 2% aprovat en els pressupostos generals de l’Estat el cost és el següent: 

 

ASSISTÈNCIA TÈCNICA 2022 

DIA COST MESOS TOTAL COST MES 

1 DIA 12.905,04 € 8 8.603,36 € 1.075,42 € 

 
 

Per tant, PROPOSO,  
 
1. Formalitzar el conveni d’assistència tècnica en matèria de turisme amb l’ajuntament de Parets del 

Vallès amb una dedicació d’un dia a la setmana. 
 

2. La data d’inici serà a 1 de maig de 2022 i durada fins a 31 de desembre de 2022. 
 

3. El cost de l’assistència tècnica en matèria de turisme és el corresponent a 8 mesos.  
 

4. Reconèixer el dret de vuit mil sis-cents tres amb trenta-sis cèntims d’euro (8.603,36 €) a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 43 46202 corresponent a l’assistència tècnica de Parets del Vallès. 
 

5. En cas que hi hagi variació salarial prevista en els pressupostos generals de l’Estat caldrà 
regularitzar l’import del conveni.” 

 
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 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. 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. 
b) La declaració dels recursos turístics d'interès local i, si escau, la iniciativa perquè 

siguin declarats recursos turístics essencials. 
c) L'atorgament de les autoritzacions, les llicències i els permisos que els pertoca 

d'aprovar d'acord amb la legislació vigent. 
 
c bis) La comunicació al Registre de Turisme de Catalunya de les altes i baixes 
d'activitat dels establiments d'allotjament turístic. 
 

d) L'elaboració dels instruments de planejament que tenen atribuïts d'acord amb la 
legislació vigent. 

e) L’exercici de la funció inspectora sobre les activitats turístiques que es duguin a 
terme dins llur terme municipal, que inclouen els serveis de comercialització 
presencial o telemàtica d’aquestes activitats, i l’exercici de la potestat sancionadora 
sobre aquest mateix àmbit, en coordinació, en ambdós casos, amb l’Administració 
de la Generalitat. 

f) La promoció de l'atorgament de denominacions geoturístiques als àmbits territorials 
en què es troben inclosos i la promoció de la declaració d'interès turístic d'indrets, 
béns o serveis localitzats dins llur terme municipal. 

g) La prestació, en el cas dels municipis turístics, dels serveis mínims que estableix 
l'article 19. 

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. 

 
5. 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. 
 
6. 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-. 
 

7. 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.  
 

8. 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. 
 

9. 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.  
 

10. 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.  



 

 

 
11. 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 de col·laboració amb l’Ajuntament de la 

Parets del Vallès per a la prestació d’assistència tècnica en matèria 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 Francesc Juzgado Molla, alcalde president de l’Ajuntament de Parets del Vallès, 
assistit pel secretari de la corporació, el senyor Manuel Ramal Mata.  

 
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 Parets 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 
 
L’Ajuntament de Parets del Vallès ha comunicat el seu interès a formalitzar un conveni de 
col·laboració en matèria de turisme amb una dedicació d’1 dia a la setmana per a l’any 2022 i pel 
període de l’1 de maig al 31 de desembre de 2022.  
 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental ofereix als ajuntaments assistència tècnica en matèria de 
turisme.  
 
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. 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. 
b) La declaració dels recursos turístics d'interès local i, si escau, la iniciativa perquè siguin 

declarats recursos turístics essencials. 
c) L'atorgament de les autoritzacions, les llicències i els permisos que els pertoca d'aprovar 

d'acord amb la legislació vigent. 
 
c bis) La comunicació al Registre de Turisme de Catalunya de les altes i baixes d'activitat 
dels establiments d'allotjament turístic. 
 

d) L'elaboració dels instruments de planejament que tenen atribuïts d'acord amb la legislació 
vigent. 

e) L’exercici de la funció inspectora sobre les activitats turístiques que es duguin a terme dins llur 
terme municipal, que inclouen els serveis de comercialització presencial o telemàtica 
d’aquestes activitats, i l’exercici de la potestat sancionadora sobre aquest mateix àmbit, en 
coordinació, en ambdós casos, amb l’Administració de la Generalitat. 

f) La promoció de l'atorgament de denominacions geoturístiques als àmbits territorials en què es 
troben inclosos i la promoció de la declaració d'interès turístic d'indrets, béns o serveis 
localitzats dins llur terme municipal. 

g) La prestació, en el cas dels municipis turístics, dels serveis mínims que estableix l'article 19. 
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. 
 

5. L’article 70.2 de la Llei de turisme disposa que correspon també als consells comarcals, en relació 
amb les activitats i els serveis turístics de competència municipal:  
 

a) ... 
b) Exercir, per delegació o per conveni, competències municipals.  
c) ... 
 



 

 

6. 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.  
 

7. 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 turisme a 
l’Ajuntament de Parets 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 es compromet a:  
 

a) Participar en la creació, desenvolupament i  promoció de productes turístics.  
 

b) Participar en l’establiment d’estratègies comercials.  
 

c) Participar en la promoció de paquets termals, recursos turístics i esdeveniments de l’Oficina 
de Turisme.  
 

d) Donar suport a l’organització de fires pròpies.  
 

e) Col·laborar en l’atenció als usuaris de l’Oficina de Turisme.  
 

f) Participar en les visites guiades.  
 

g) Donar suport en l’organització i promoció d’altres activitats de dinamització turística.  
 

h) Convocar i assistir a les reunions de seguiment i coordinació del servei amb el referent tècnic 
del l’AJUNTAMENT.  

 
i) Aixecar les actes de les sessions que es duguin a terme en virtut d’aquest conveni.  
 
j) Les altres obligacions que es derivin d’aquest conveni.  

 
2. L’assistència tècnica objecte d’aquest conveni es circumscriu a 7 hores 30 minuts setmanals. 
 
Tercer. Obligacions de l’Ajuntament  



 

 

 
Per raó d’aquest conveni l’AJUNTAMENT es compromet a:  
 
1. Facilitar l’accés a tota aquella informació, documentació i dades necessaris per a complir 

satisfactòriament les funcions assistencials acordades.  
 
2. Col·laborar i participar amb el CONSELL COMARCAL en tot allò que se’l requereixi en relació 

amb l’objecte d’aquest conveni.  
 
3. Assistir a les reunions de seguiment i coordinació del servei que convoqui el CONSELL 

COMARCAL.  
 
4. Posar a disposició del CONSELL COMARCAL els recursos necessaris per tal de facilitar la 

prestació del servei.  
 
5. Consignar en els seus pressupostos les dotacions necessàries per a finançar el servei 

d’assistència tècnica en matèria de turisme que li sigui prestat pel CONSELL COMARCAL i 
acreditar aquesta circumstància al CONSELL COMARCAL mitjançant un certificat.  

 
6. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte quart d’aquest conveni.  
 
7. Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni.  
 
Quart. Règim econòmic 
 
1. L’AJUNTAMENT abona al CONSELL COMARCAL l’import de vuit mil sis-cents tres euros amb 

trenta-sis cèntims (8.603,36 EUR) per l’assistència tècnica objecte d’aquest conveni corresponent 
al període de l’1 de maig de 2022 al 31 de desembre de 2022. 

 
2. L’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL COMARCAL el cost de l’assistència tècnica descrit en 

l’epígraf precedent abans del 29 de novembre de 2022.  
 
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 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. A aquest efecte, la comissió de seguiment estarà formada per les parts següents:   

  
a) El/la tècnic/a que presti l’assistència tècnica  
b) El/la cap d’Àrea del CONSELL COMARCAL on s’adscrigui el servei.  
c) El/la gerent del CONSELL COMARCAL.  
d) El responsable polític de l’AJUNTAMENT que aculli el servei, sens perjudici que pugui ser 

acompanyat del personal tècnic que consideri oportú.  
 
Sisè. Vigència  
 
Aquest conveni entra en vigor en la data de signatura i estén els seus efectes des de l’1 de maig  
de 2022 fins al 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 del termini de vigència previst per aquest conveni  
c) La demora en el pagament per part de l’AJUNTAMENT. El CONSELL COMARCAL 

tindrà dret a resoldre el conveni i al rescabalament dels perjudicis que se li hagin 
originat com a conseqüència d’això.  

d) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de 
les parts 

 
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. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Parets del Vallès.” 
 
El president 
 
Algun comentari al respecte? Passem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 31 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
15. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni de col·laboració 
amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a la prestació d’assistència tècnica en 
matèria de turisme. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Turisme, de 16 de març de 2022, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 9 de març de 2022, el senyor Carles Fernández Pérez, gerent, ha emès l’informe 

següent: 
 
“ 
1. L’Ajuntament de La Roca del Vallès va manifestar l’interès per a prorrogar el conveni de 

col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la prestació d’assistència tècnica 
en matèria de turisme amb una dedicació d’un dia a la setmana que es va aprovar per l’any 2021. 

 
2. El Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en sessió ordinària el dia 17 de novembre de 

2021, va aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de turisme. 

 
3. L’Ajuntament de La Roca del Vallès ha manifestat que l’experiència ha sigut molt satisfactòria i 

s’han pogut engegar projectes que ara caldria continuar i poder-ne crear de nous. 
 
4. Demana al Consell Comarcal la prestació del servei d’assistència tècnica en matèria de turisme 

amb una dedició de dos dies a la setmana. 
 
5. El termini de la pròrroga serà fins el dia 31 de desembre de 2022. 
 



 

 

6. Tal i com consta en el conveni de col·laboració aprovat per l’any 2021, 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. 
 

7. Amb l’augment del 2% aprovat en els pressupostos generals de l’Estat el cost és el següent: 
 

ASSISTÈNCIA TÈCNICA 2021 

DIA COST MESOS TOTAL COST MES 

1 DIA 12.652,00€ 12 12.652,00€ 1.054,33€ 

 
D'acord conveni increment variació salarial 
 

ASSISTÈNCIA TÈCNICA 2022 

DIA COST MESOS TOTAL COST MES 

1 DIA 12.905,04€ 12 12.905,04€ 1.075,42€ 

1 DIA 12.905,04€ 8 8.603,36€ 1.075,42€ 

 
 
Per tant, PROPOSO, 
 
1. Formalitzar la modificació del conveni d’assistència tècnica en matèria de turisme amb 

l’ajuntament de La Roca del Vallès amb una dedicació de dos dies a la setmana. 
 

2. La data d’inici del segon dia d’assistència tècnica serà a 1 de maig de 2022 i durada fins a 31 de 
desembre de 2022. 
 

3. El cost del segon dia d’assistència tècnica en matèria de turisme és el corresponent a 8 mesos. 
 

4. Reconèixer el dret de vuit mil sis-cents tres amb trenta-sis cèntims d’euro (8.603,36 €) a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 43 46202 corresponent al segon dia de l’assistència tècnica de La Roca 
del Vallès. 

 
5. En cas que hi hagi variació salarial prevista en els pressupostos generals de l’Estat caldrà 

regularitzar l’import del conveni.” 

 
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 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. 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. 
b) La declaració dels recursos turístics d'interès local i, si escau, la iniciativa perquè 

siguin declarats recursos turístics essencials. 
c) L'atorgament de les autoritzacions, les llicències i els permisos que els pertoca 

d'aprovar d'acord amb la legislació vigent. 
 
c bis) La comunicació al Registre de Turisme de Catalunya de les altes i baixes 
d'activitat dels establiments d'allotjament turístic. 
 

d) L'elaboració dels instruments de planejament que tenen atribuïts d'acord amb la 
legislació vigent. 

e) L’exercici de la funció inspectora sobre les activitats turístiques que es duguin a 
terme dins llur terme municipal, que inclouen els serveis de comercialització 
presencial o telemàtica d’aquestes activitats, i l’exercici de la potestat sancionadora 
sobre aquest mateix àmbit, en coordinació, en ambdós casos, amb l’Administració 
de la Generalitat. 

f) La promoció de l'atorgament de denominacions geoturístiques als àmbits territorials 
en què es troben inclosos i la promoció de la declaració d'interès turístic d'indrets, 
béns o serveis localitzats dins llur terme municipal. 

g) La prestació, en el cas dels municipis turístics, dels serveis mínims que estableix 
l'article 19. 

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. 

 
5. 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. 
 
6. 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-. 
 

7. 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.  
 

8. 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. 
 

9. 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.  
 



 

 

10. 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.  
 

11. 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 de la modificació del conveni de col·laboració amb 

l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a la prestació d’assistència tècnica en matèria 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 Albert Gil Gutiérrez, alcalde president de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, 
assistit pel secretari de la corporació, el 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 

 
1. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, i 

l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en endavant l’AJUNTAMENT, vam formalitzar el conveni 
per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de turisme el qual ha estat prorrogat, en 



 

 

endavant i en el seu conjunt el CONVENI.  
 

2. Que l’assistència tècnica establerta al CONVENI és de 7 hores 30 minuts setmanals. 
 

3. Que l’Ajuntament de la Roca del Vallès ha comunicat el seu interès a ampliar les hores 
d’assistència tècnica  pel període de l’1 de maig al 31 de desembre de 2022.  

 
D’acord amb les manifestacions exposades, les parts compareixents atorguen aquesta addenda 
modificació al conveni de col·laboració que subjecten als següents   
 

 
P A C T E S 

 
Primer. Objecte  
 
Per raó d’aquesta es modifica el CONVENI entre el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT per 
la prestació d’assistència tècnica en matèria de turisme per ampliar-ne les hores d’assistència 
tècnica.  
 
 
Segon. Contingut de la modificació 
 
1. Per raó d’aquesta addenda, l’assistència tècnica objecte del CONVENI passa a ser de 15 

hores setmanals a partir de l’1 de maig de 2022, enlloc de les 7 hores 30 minuts.  
 

2. El cost de l’ampliació de l’assistència tècnica pel període de l’1 de maig de 2022 fins al 31 de 
desembre de 2022 és de vuit mil sis-cents tres euros amb trenta-sis cèntims (8.603,36 EUR). 
Essent així, el cost total de l’assistència tècnica corresponent a tot l’any 2022 és de vint-i-un 
mil cinc-cents vuit euros amb quaranta cèntims (21.508,40 EUR).  

 
Aquest import inclou l’actualització per raó la variació salarial prevista als pressupostos 
general de l’Estat corresponents a l’any 2022 en els termes establerts al CONVENI.  

 
3. L’AJUNTAMENT abona al CONSELL COMARCAL el cost total de l’assistència tècnica 

esmentat a l’apartat precedent  mitjançant els pagaments següents:  
 

a) Un primer pagament de sis mil tres-cents vint-i-sis euros (6.326 EUR) no més enllà del 28 
de juny de 2022. 

b) Un segon pagament de quinze mil cent vuitanta-dos euros amb quaranta cèntims 
(15.182,40 EUR)  
 

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. 

 



 

 

2. Reconèixer el dret de vuit mil vuit-cents cinquanta-sis euros amb quaranta cèntims 
(8.856,40 EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 43 46202.  
 

3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de la Roca del Vallès.” 
 
El president 
 
Algun comentari al respecte? Passem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 31 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
16. 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. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Turisme, de 16 de març de 2022, que és el que segueix: 
 
“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. 
 
13ANNEX. Pla d’accions d’accions de turisme 2022 
 
” 

 

4. Notificar aquests acords als ajuntaments interessats.” 
 
El president 
 
Algun comentari al respecte? Passem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen 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, Àlex Valiente Almazan i Eduard Vallhonesta Alarcón; per 
part del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts), els senyors i les senyores Gemma 
Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, Raül Garcia Ramírez, Joan Daví Mayol, 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; per part del Grup Comarcal Ciutadans, el 
senyor Manuel Losada Seivane, i per part del Grup Comarcal CUP Vallès Oriental – 
Alternativa Municipalista, el senyor Luís Toral Ortega. I les 10 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, Imma Ortega i Martí i Marina Planellas i Alegre. 
 
 
PER URGÈNCIA 
 
ÀREA D'EDUCACIÓ 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei de casal 
d’estiu adreçat a infants i joves escolaritzats al centre d’educació especial Montserrat 
Montero amb discapacitat intel·lectual. 

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

 



 

 

 
Llegida la proposta de l’Àrea d’Educació, de 23 de març de 2022, que és la que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 17 de març de 2022, la cap de l'Àrea de Serveis Personals, senyora Josefa Recio Corral, 
ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 

1. Existeix la necessitat d’organitzar el casal d’estiu de Montserrat Montero adreçat a infants i 
joves escolaritzats al Centre d’Educació Especial Montserrat Montero amb discapacitat 
intel·lectual que sovint es troben sense una oferta lúdica en els mesos d’estiu.  

 
2. Els darrers anys, per tal de donar resposta a aquesta necessitat, l’Ajuntament de Granollers 

ha impulsat l’organització del casal per tal de donar resposta a les famílies per conciliar la 
vida laboral amb la cura dels fills i filles, i també a les necessitats dels infants i joves amb 
discapacitat intel·lectual de poder gaudir d’un temps de joc i esbarjo. 

 
3. Atenent al fet que hi ha alumnes escolaritzats al centre provinents de diversos municipis de la 

comarca així com a l’elevat cost d’un casal d’aquestes característiques, l’Ajuntament de 
Granollers va cercar la col·laboració amb altres Ajuntaments en les darreres edicions, tenint 
en compte que són els ens locals qui ostenten la competència en les activitats de lleure. 

 
4. Enguany el Consell Comarcal del Vallès Oriental té la voluntat d’organitzar l’edició del casal 

d’estiu i de promoure línies d’entesa i col·laboració amb els Ajuntaments implicats, seguint la 
línia impulsada els darrers anys per l’Ajuntament de Granollers. 

 
5. Els Ajuntaments implicats, són aquells que tenen alumnes del seu municipi escolaritzats al 

Centre d’Educació Especial Montserrat Montero, i que per tant són, potencials usuaris del 
Casal d’Estiu i que són els dels municipis següents: Aiguafreda, Bigues i Riells del Fai, 
Caldes de Montbui, Canovelles, Cànoves i Samalús, Cardedeu, Figaró, Granollers, Gualba, 
La Garriga, La Roca del Vallès, l’Ametlla del Vallès, Les Franqueses del Vallès, Lliçà d’Amunt, 
Llinars del Vallès, Montornès del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Pere de 
Vilamajor, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Palautordera, Vallgorguina, Vilalba 
Sasserra i Vilanova del Vallès.   

 
6. Aquest casal tindria lloc a les instal·lacions del centre on s’ubica el Consorci d’Educació 

Especial Montserrat Montero, camí de Santa Quitèria, s/n de Granollers titularitat de 
l’Ajuntament de Granollers, prèvia cessió gratuïta del mateix. 

 
7. El casal es duria a terme a les instal·lacions del Centre d’Educació Especial Montserrat 

Montero, camí de Santa Quitèria, s/n de Granollers, previsiblement entre el 27 de juny i el 22 
de juliol de 2022, sens perjudici que pugui modificar-se el calendari final, reduir-se o ampliar-
se.  

8. Previsiblement, l’horari de prestació del servei seria el següent:  

MODALITAT HORARI HORES 

Matí 9 a 13 4 

Matí + Menjador 9 a 15 6 

Matí + Menjador + Tarda 9 a 17 8 

 
9. El Consell Comarcal s’encarregaria de:  

 
a) Prestar el servei de casal d’estiu adreçat als infants i joves escolaritzats al Centre 

d’Educació Especial Montserrat Montero amb discapacitat intel·lectual. 
b) Valorar les sol·licituds del servei conjuntament amb el Consorci d’Educació Especial 

Montserrat Montero, d’acord amb criteris d’idoneïtat, capacitat de les instal·lacions, grau 



 

 

de discapacitat i distribució de participants per ajuntament. 
c) Informar als Ajuntaments sobre el desenvolupament del servei. 

 
10. Els Ajuntaments interessats en la prestació d’aquest servei i que subscriguin el corresponent 

conveni haurien de complir les obligacions següents: 
a) Consignar en els seus pressupostos les dotacions necessàries per a finançar el servei 

que li sigui prestat pel Consell Comarcal.  
b) Pagar al Consell Comarcal les liquidacions corresponents al preu per a la prestació del 

servei.  
c) Tramitar les sol·licituds del servei conjuntament amb el Consorci d’Educació Especial 

Montserrat Montero al Consell Comarcal, de forma consensuada amb el Consell 
Comarcal, d’acord amb criteris d’idoneïtat, capacitat de les instal·lacions, grau de 
discapacitat i distribució de participants per ajuntament que formalitzi un conveni anàleg.  

d) Cedir totes aquelles dades necessàries al Consell Comarcal d’acord amb la normativa de 
protecció de dades per a la prestació del servei. 

e) Conservar i posar a disposició del Consell Comarcal tota aquella informació o 
documentació que es requereixi en relació amb la gestió del servei. 

 
11. Cadascun dels Ajuntaments interessats en la prestació d’aquest servei i que subscriguin el 

corresponent conveni, haurien de pagar al Consell Comarcal l’import per la prestació del 
servei que resulta de les operacions següents:  I = (A + B)  
 
Els paràmetres són: 
 

I =  Import que l’AJUNTAMENT satisfà al CONSELL COMARCAL  
A =  Import pel servei de casal, definit a l’apartat primer d’aquest epígraf.  
B = Import pel servei de menjador, definit a l’apartat segon d’aquest epígraf.  
 

1. A = En el cas que s’hagi prestat el servei de casal, l’import corresponent a aquest 
paràmetre és el que resulta de l’operació següent:  A = (H x P) x (G) 

2.  
Els paràmetres són: 
 

H = Nombre d’hores del servei en relació amb les persones participants en el casal del 
MUNICIPI.  
P = Preu/hora del servei que ha de satisfer el CONSELL COMARCAL, IVA i altres 
impostos que gravin la prestació del servei inclosos, segons l’expedient de contractació 
del CONSELL COMARCAL.  
G = Correspon a un 1,11 en concepte de despeses de gestió del servei. 
 

3. B= En el cas que s’hagi prestat el servei de menjador a les persones participants en el 
casal del MUNICIPI, l’import que resulta de l’operació següent:  B =  (D x M) x (G) 

4.  
 
Els paràmetres són: 
 
B =  Import pel servei de menjador en relació amb les persones participants en el casal del 

MUNICIPI. 
D = Nombre de dies del servei de menjador a càrrec de les persones participants en el casal 

del MUNICIPI.  
M = Preu del servei de menjador 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.  

G = Correspon a un 1,11 en concepte de despeses de gestió del servei. 
 

12. El pagament del servei el farien efectiu els Ajuntaments interessats en la prestació d’aquest 
servei i que subscriguin el corresponent conveni en la forma següent:  
a) El Consell Comarcal liquidarà l’import per la prestació del servei no més enllà del 30 de 

setembre de 2022.  



 

 

b) En el termini d’un mes des de la recepció de la liquidació  esmentada amb anterioritat, 
l’Ajuntament haurà de pagar al Consell Comarcal l’import resultant.  

 
Per tant, PROPOSO: 
 

1. Establir un conveni que concreti el marc de col·laboració entre el CONSELL COMARCAL i els 
Ajuntaments dels municipis següents Aiguafreda, Bigues i Riells del Fai, Caldes de Montbui, 
Canovelles, Cànoves i Samalús, Cardedeu, Figaró, Granollers, Gualba, La Garriga, La Roca 
del Vallès, l’Ametlla del Vallès, Les Franqueses del Vallès, Lliçà d’Amunt, Llinars del Vallès, 
Montornès del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Pere de Vilamajor, Santa 
Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Palautordera, Vallgorguina, Vilalba Sasserra i Vilanova 
del Vallès; per a la prestació del servei de casal d’estiu  adreçat als infants i joves 
escolaritzats al Centre d’Educació Especial Montserrat Montero amb discapacitat intel·lectual 
per a l’any 2022 en els termes i condicions establerts en la relació de fets d’aquest informe.” 

 

FONAMENTS DE DRET 
 

1. El Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 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.  
 

2. El Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
de l'organització comarcal de Catalunya 
 

3. 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. 

 
4. 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. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei de casal 

d’estiu adreçat a infants i joves escolaritzats al centre d’educació especial Montserrat 
Montero amb discapacitat intel·lectual, amb els ajuntaments d’Aiguafreda, Bigues i 
Riells del Fai, Caldes de Montbui, Canovelles, Cànoves i Samalús, Cardedeu, Figaró- 
Montmany, Granollers, Gualba, la Garriga, la Roca del Vallès, l’Ametlla del Vallès, les 
Franqueses del Vallès, Lliçà d’Amunt, Llinars del Vallès, Montornès del Vallès, Sant 
Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Pere de Vilamajor, Santa Eulàlia de Ronçana, 
Santa Maria de Palautordera, Vallgorguina, Vilalba Sasserra 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. 
 
Les secretàries / 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. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest conveni, i 

 
EXPOSEN 

 
1. Existeix la necessitat d’organitzar un casal d’estiu adreçat als infants i joves escolaritzats al 

Centre d’Educació Especial Montserrat Montero amb discapacitat intel·lectual. Aquest casal 
tindria lloc a les instal·lacions del centre on s’ubica el Consorci d’Educació Especial 
Montserrat Montero, prèvia cessió de l’espai per part de l’Ajuntament de Granollers.  
 

2. Els ajuntaments ostenten la competència en les activitats de lleure, d’acord amb el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 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.  
 

3. Les dificultats pròpies de la complexitat d’aquest servei fa convenient establir fórmules de 
gestió cooperativa entre administracions. Per això, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en 
endavant el CONSELL COMARCAL, i l’Ajuntament de _________________, en endavant 
l’AJUNTAMENT, volen oferir un servei de casal d’estiu adreçat a persones amb discapacitat 
intel·lectual i tenen interès a subscriure aquest conveni per a possibilitar-ho, que subjecten en 
les següents 

 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 

 
Legislació municipal  

 
El Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 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.  
 
Legislació comarcal 

 
El 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. 
 

En l'àmbit de les seves competències, la comarca pot fer obres i prestar serveis, d'acord amb els 
requisits que estableix aquesta Llei. 

 
Legislació de convenis 

 
1. 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. 
 
2. 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. 

 
3. 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 exposades, les parts expressen la seva voluntat d’establir aquest 
conveni que subjecten als següents 
 

PACTES 
 

CAPÍTOL I. OBJECTE, ABAST I DESTINATARIS 
 
Primer. Objecte 
 
Aquest conveni té per objecte establir la relació, la participació, les obligacions, la coordinació i la 
cooperació entre el  CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT en la prestació del servei de casal 
d’estiu adreçat als infants i joves escolaritzats al Centre d’Educació Especial Montserrat Montero 
amb discapacitat intel·lectual, del municipi de ___________________, en endavant el MUNICIPI.  
  
Segon. Abast de la prestació i destinataris 
 
1. El CONSELL COMARCAL, per acord de l’AJUNTAMENT instrumentalitzat en aquest conveni, 

és l’ens que gestiona i presta el servei de casal d’estiu adreçat als infants i joves escolaritzats 
al Centre d’Educació Especial Montserrat Montero amb discapacitat intel·lectual del MUNICIPI 
en els termes exposats en aquest conveni.  
 

2. Previsiblement, l’horari de prestació del servei serà el següent:  
 

MODALITAT HORARI HORES 

Matí 9 a 13 4 

Matí + Menjador 9 a 15 6 

Matí + Menjador + Tarda 9 a 17 8 

 
Un nombre escàs de persones participants en el casal pot suposar la supressió de modalitats 
o la disminució de l’horari previst.  
 



 

 

Aquest casal es durà a terme a les instal·lacions del Centre d’Educació Especial Montserrat 
Montero, camí de Santa Quitèria, s/n de Granollers, previsiblement entre el 27 de juny i el 22 
de juliol de 2022, sens perjudici que pugui modificar-se el calendari final, reduir-se o ampliar-
se.  

 
3. El CONSELL COMARCAL presta aquest servei en qualsevol de les formes de gestió de 

serveis públics admeses en dret. 
 
 

CAPÍTOL II. OBLIGACIONS 
 
Tercer. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
El CONSELL COMARCAL s’obliga a: 

 
a) Prestar el servei de casal d’estiu adreçat als infants i joves escolaritzats al Centre d’Educació 

Especial Montserrat Montero amb discapacitat intel·lectual, en els termes que estableix 
aquest conveni. 
 

b) Valorar les sol·licituds del servei conjuntament amb el Consorci d’Educació Especial 
Montserrat Montero, d’acord amb criteris d’idoneïtat, capacitat de les instal·lacions, grau de 
discapacitat i distribució de participants per ajuntament que formalitzi un conveni anàleg.  

 
c) Informar a l’AJUNTAMENT sobre el desenvolupament del servei. 

 
d) Convocar i promoure el funcionament de la Comissió de seguiment. 

 
e) Tractar les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó de la prestació d’aquest servei 

d’acord amb les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016) i la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals, o la normativa que els substitueixi. 
 

f) Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni.   
 

Quart. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
L’AJUNTAMENT s’obliga a: 
 

a) Consignar en els seus pressupostos les dotacions necessàries per a finançar el servei que 
li sigui prestat pel CONSELL COMARCAL.  

 
b) Pagar al CONSELL COMARCAL les liquidacions corresponents al preu per a la prestació 

del servei que resulti del règim econòmic que preveu aquest conveni.  
 

c) Tramitar les sol·licituds del servei conjuntament amb el Consorci d’Educació Especial 
Montserrat Montero al CONSELL COMARCAL, de forma consensuada amb el CONSELL 
COMARCAL, d’acord amb criteris d’idoneïtat, capacitat de les instal·lacions, grau de 
discapacitat i distribució de participants per ajuntament que formalitzi un conveni anàleg.  

 
d) Cedir totes aquelles dades necessàries al CONSELL COMARCAL d’acord amb la 

normativa de protecció de dades per a la prestació del servei. 
 

e) Conservar i posar a disposició del CONSELL COMARCAL tota aquella informació o 
documentació que es requereixi en relació amb la gestió del servei. 
 

f) Participar en la Comissió de seguiment que preveu aquest conveni.  



 

 

 
g) Tractar les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó de la prestació d’aquest 

servei d’acord amb les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i 
del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa 
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016) 
i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals, o la normativa que els substitueixi. 
 

h) Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni. 
 

CAPÍTOL 3. RÈGIM ECONÒMIC 
 

Cinquè.  Import  
 
1. L’AJUNTAMENT ha de pagar al CONSELL COMARCAL l’import per la prestació del 

servei que resulta de les operacions següents, d’acord amb el sistema de liquidacions 
previst en el pacte sisè d’aquest conveni:  

 
 I = (A + B)  

 
Els paràmetres són: 
 
I =  Import que l’AJUNTAMENT satisfà al CONSELL COMARCAL  
 
A =  Import pel servei de casal, definit a l’apartat segon d’aquest pacte.  
 
B = Import pel servei de menjador, definit a l’apartat tercer d’aquest pacte.  
 
 

2. A = En el cas que s’hagi prestat el servei de casal, l’import corresponent a aquest 
paràmetre és el que resulta de l’operació següent:  

 
A = {(H x P) x (G)} 

 
Els paràmetres són: 
 
H = Nombre d’hores del servei en relació amb les persones participants en el casal del 
MUNICIPI.  
 
P = Preu/hora del servei que ha de satisfer el CONSELL COMARCAL, IVA i altres 
impostos que gravin la prestació del servei inclosos, segons l’expedient de contractació 
del CONSELL COMARCAL.  
 
G = Correspon a un 1,11 en concepte de despeses de gestió del servei. 

 
3. B = En el cas que s’hagi prestat el servei de menjador a les persones participants en el 

casal del MUNICIPI, l’import que resulta de l’operació següent: 
 

B = { (D x M) x (G)}   
 

Els paràmetres són: 
 

B =  Import pel servei de menjador en relació amb les persones participants en el casal 
del MUNICIPI. 
 
D = Nombre de dies del servei de menjador a càrrec de les persones participants en el 
casal del MUNICIPI.  
 



 

 

M = Preu del servei de menjador 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.  
 
G = Correspon a un 1,11 en concepte de despeses de gestió del servei. 

 
Sisè. Pagament 
 
El pagament del servei el fa efectiu l’AJUNTAMENT en la forma següent:  
 
c) El CONSELL COMARCAL liquida l’import per la prestació del servei no més enllà del 30 

de setembre de 2022.  
 

d) En el termini d’un mes des de la recepció de la liquidació  esmentada amb anterioritat, 
l’AJUNTAMENT ha de pagar al CONSELL COMARCAL l’import resultant.  

 
e) 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.  

 
f) 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 la liquidació efectuada o pels conceptes que preveu l’apartat c) anterior. 

 
CAPÍTOL 4. PARTICIPACIÓ 

 
Setè. Comissió de seguiment 
 
1. L’AJUNTAMENT participa en el servei i les altres actuacions mitjançant una comissió 

integrada pels membres següents:  
 
l) El president o presidenta del CONSELL COMARCAL que la presideix, o en el seu 

defecte el conseller o consellera comarcal de l’àrea on estigui adscrit el servei, o en el 
seu defecte el gerent del CONSELL COMARCAL.  
 

m) El regidor o regidora, o tècnic o tècnica de l’AJUNTAMENT en qui delegui, de l’àrea 
dels quals estigui adscrit el servei objecte d’aquest conveni, el qual té la condició de 
vocal. 

 
n) L’administrador del Consorci d’Educació Especial Montserrat Montero, o persona en 

qui delegui.  
 

o) El secretari o secretària. La secretaria és exercida per un vocal o una vocal del mateix 
òrgan o per una persona al servei del CONSELL COMARCAL. En aquest darrer cas, 
assisteix a les sessions amb veu i sense vot. 

 
2. La finalitat de la Comissió de seguiment és 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. 

 
 

CAPÍTOL 5. VIGÈNCIA I JURISDICCIÓ 
 

Vuitè. Vigència 
 
Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura, abasta la prestació del servei 
de casal d’estiu de l’any 2022, i finalitza en el moment en què acabi el casal esmentat, sens 
perjudici del compliment del règim econòmic que s’hi preveu en data posterior. 



 

 

 
Novè.  Extinció 
 
Les causes d’extinció del conveni són les següents: 
  
a) L’acord entre les parts. 
b) La impossibilitat de prestació del servei per manca de contractista.  
c) La manca de disponibilitat de l’espai del CONSELL COMARCAL per prestar el servei a 

les instal·lacions on s’ubica el Centre d’Educació Especial Montserrat Montero. 
d) La insostenibilitat financera del servei per manca de persones participants.  
e) La pèrdua de la competència.  
f) La demora en el pagament per part de l’AJUNTAMENT. El CONSELL COMARCAL tindrà 

dret a resoldre el conveni i al rescabalament dels perjudicis que se li hagin originat com a 
conseqüència d’això.  

g) El compliment del període de vigència. 
h) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de les 

parts. 
 

Desè. Jurisdicció  
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest conveni 
seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
  
Les parts, després de llegir el present conveni de col·laboració, mostren la seva conformitat, 
ratifiquen el seu contingut i el signen.” 

 
2. Notificar aquest acord als ajuntaments interessats.” 
 
El president 
 
Algun comentari al respecte? Passem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 30 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, Àlex Valiente Almazan i Eduard Vallhonesta Alarcón; 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; per part del Grup 
Comarcal Junts per Catalunya (Junts), els senyors i les senyores Gemma Brunet Ferrer, 
Roser Colomé Soler, Raül Garcia Ramírez, Joan Daví Mayol, 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, el senyor Manuel 
Losada Seivane. I l’abstenció de, per part del Grup Comarcal CUP Vallès Oriental – 
Alternativa Municipalista, el senyor Luís Toral Ortega. 
 
 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
2. Aprovar la constitució d’una borsa de treball de tècnics energètics per tal de cobrir 
les necessitats de personal temporal o nomenaments d’interinitat. 
 
Llegida la proposta de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 23 de març de 2022, que és la que 
segueix: 



 

 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 22 de març de 2022, el senyor Oscar Frias Perez, cap de l'Àrea de Persones i Valors, ha 
emès l’informe en relació amb la constitució d’una borsa de treball de personal tècnic 
superior de transició energètica per tal de cobrir les necessitats de personal temporal del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 283.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat 

pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
2. Els articles 55 i 76 del Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel 

Decret 214/1990, de 30 de juliol. 
 

3. L’article 102.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 
l’article 286.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que fa l’aprovació de les bases per les quals 
s’ha de regir la selecció del personal de les entitats locals. 

 
4. L’article 100.2 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 

segons el qual correspon a l’Administració de l’Estat establir reglamentàriament les 
regles bàsiques i els programes mínims a què ha d’ajustar-se el procediment de selecció 
i formació dels funcionaris al servei de l’Administració local.  

 
5. El Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s’aproven les regles bàsiques i els 

programes mínims a què ha d’ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris de 
l’Administració local, de caràcter bàsic a efectes del que disposa l’article 149.1.18 de la 
Constitució. 

 
6. L’article 90 i ss del Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel Decret 

214/1990, de 30 de juliol, pel que fa al règim de la convocatòria. 
 
7. L’article 13.1 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya aprovat pel 

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 
 

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar les bases per la constitució d’una borsa de treball de personal tècnic superior de 

transició energètica per tal de cobrir les necessitats de personal temporal del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental. 

 

BASES DE SELECCIÓ PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA AL CONSELL COMARCAL 
DEL VALLES ORIENTAL.  

 
1. Objecte de les bases i convocatòria 

 



 

 

És objecte aprovar les bases i convocatòria per a la confecció d'una llista de persones que, en base a 
les puntuacions obtingudes en la realització del present concurs-oposició, constitueixi una borsa de 
treball per la cobertura de lloc de treball temporals següent:  

 
- Places de tècnic/a superior de transició energètica del grup de classificació A1, subescala 

tècnica superior, escala d’administració general, de la plantilla del personal funcionari interí 
del Consell Comarcal adscrites a l’Àrea de Medi Ambient i Territori.  

 
La jornada de treball, amb caràcter general, serà complerta de 37,5 hores setmanals prestades de 
dilluns a divendres en horari de matí i tarda d’acord amb el que estableix l’Acord Regulador i el 
Conveni Col·lectiu de les condicions de treball del personal funcionari del Consell Comarcal.  
 
El sistema de selecció i provisió d’aquestes places seran per concurs oposició i torn lliure.  
 
SALARI BRUT ANY 2022: 36.519,86 € 

 
Les tasques que es desenvoluparan en aquests llocs de treball seran en relació amb les funcions 
següents:  

 
a) Informar sobre la seva especialitat i assessorar les corporacions a les quals es presta servei, 

proporcionant la informació sobre temes propis de l’àmbit, procurant un sentit global 
d’actuació i coherent amb les capacitats de l’organització i els seus recursos.  

b) Inspeccionar, controlar i supervisar, i dur a terme activitats i actuacions relatives a les 
energies renovables, gestió energètica i eficiència energètica. 

c) Realitzar la tramitació derivada dels expedients en l’àmbit de la gestió i transició energètica. 
d) Elaborar, fer el seguiment i avaluar els programes, plans, estudis, informes tècnics, 

valoracions, normativa i activitats en matèria d’energies renovables, gestió energètica i 
eficiència energètica. 

e) Dissenyar i impulsar accions d’informació, educació, sensibilització i comunicació en matèria 
d’energies renovables, gestió energètica i eficiència energètica 

f) Coordinar, desenvolupar, participar, gestionar i executar els plans, programes i actuacions 
que se li hagin assignat, sota els criteris i pautes establerts per a la seva execució, en matèria 
d’energies renovables, gestió energètica i eficiència energètica. 

g) Atendre, assessorar i donar suport tècnic en matèria d’energies renovables, gestió energètica 
i eficiència energètica, tant a les corporacions a les quals presta serveis com a les 
institucions, organismes, empreses i ciutadania en general.  

h) Qualsevol altra funció en l’àmbit de les energies renovables, la gestió energètica i l’eficiència 
energètica 

i) Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips 
relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa 
vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.  

j) Adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per donar compliment a la 
normativa vigent de tractament de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de 
secret i confidencialitat. 

 
2. Condicions dels aspirants 

 
Per ser admès per fer les proves selectives, els aspirants han de reunir els requisits i les 
condicions següents: 

 
a) Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels 

estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per 
Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També seran admesos el cònjuge, 
els descendents i els descendents del cònjuge tant dels espanyols com dels nacionals dels altres 
estats membres de la Unió Europea, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els 
cònjuges no estiguin separats de dret i els descendents siguin menors de 21 anys o majors 
d’aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors.  
 



 

 

És preceptiva la nacionalitat espanyola en aquells llocs de treball que impliquin una 
participació en l’exercici públic o en les funcions que tenen per objecte la salvaguarda dels 
interessos de l’Estat o de les administracions públiques. 

 
b) Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa. 
 
c) Posseir la titulació suficient, els mèrits i capacitats i estar en condicions de tenir l’acreditació 

corresponent en la data en què s’acabi el termini de presentació de sol·licituds per prendre 
part en les proves selectives: 
 

 Tecnic/a superior de transició energètica A1: Graduat universitari en ciències 
ambientals, enginyeria de l’energia, eficiència energètica, energies renovables, enginyeria 
elèctrica, enginyeria industrial o altra titulació equivalent. 

 
Les titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’estar homologades a les titulacions 
reconegudes a Espanya de conformitat amb el que estableix la normativa sobre aquesta 
matèria. 
  

d) Tenir capacitat funcional per a l'exercici de les places convocades. 
 
e) No estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les 

administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats 
autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs 
públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions 
similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, del qual hagi estat separat o 
inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre Estat no ha de trobar-se inhabilitat o en situació 
equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu 
Estat, en els mateixos termes, accedir a l’ocupació pública. 

 
Tots els requisits exigits s’han de tenir en el dia que finalitzi el termini de presentació 
de sol·licituds, i s’han de mantenir en el moment de l’atorgament del contracte o el 
nomenament.  

 
 

3. Presentació de les sol·licituds 
 

1. Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives podran presentar la 
sol·licitud en model oficial que està disponible a la pàgina web d’aquest Consell Comarcal  
www.vallesoriental.cat, pels següents mitjans: 
 

a) En el registre electrònic del Consell Comarcal o en el registre electrònic de les 
administracions públiques relacionades a l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (en endavant, 
LPACAP). 

b) De manera presencial, a les oficines de registre del Consell Comarcal, carrer Miquel 
Ricomà núm. 46 de Granollers, els matins de dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 hores i 
les tardes dels dimecres de 16.00 a 18.00 hores. 

c) A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’estableixi. 
d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger. 
e) A les oficines d’assistència en matèria de registres. 

 
En el cas que s’opti per presentar la sol·licitud en altres registres públics habilitats diferents del 
propi del Consell Comarcal del Vallès Oriental o a les oficines de Correus, s’haurà de trametre via 
correu electrònic (piv@vallesoriental.cat), el mateix dia, còpia de la sol·licitud degudament 
registrada o segellada. 

 
A la sol·licitud s’han d’adjuntar els documents següents: 

 
a) Fotocòpia del document d’identitat. 



 

 

b) Currículum vitae. 
c) Fotocòpia de la titulació acadèmica exigida a les bases. 
d) Fotocòpia de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats i valorables a la fase de 

concurs i dels requisits mínims necessaris per tenir dret a participar en les proves.  
 
Els mèrits es presenten d’aquesta única forma: 
 
Es valoren els mèrits degudament acreditats en el moment de la presentació de les 
sol·licituds. 
 
Per desenvolupar activitats substancialment coincidents o anàlogues en el seu contingut 
professional i nivell tècnic, a les corresponents a la plaça que s’opta: 

 
L'experiència a les empreses privades s'acredita amb l'informe de vida laboral emès dins 
el mes anterior a la finalització del termini de presentació d'instàncies i amb una 
certificació amb indicació expressa la categoria professional desenvolupada, 
funcions, període de temps, règim de dedicació, experiència adquirida i amb una 
identificació inequívoca del sotasignat i de l’empresa mitjançant una firma i un segell 
respectivament.  

 
L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha 
d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent (Reial Decret 1461/1982, de 25 
de juny, pel qual es dicten normes d’aplicació de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de 
reconeixement de serveis previs a l’Administració pública.) amb indicació expressa de 
l'escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, 
règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis prestats en aquesta 
administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i valoraran amb base 
a les dades que obrin en els expedients personals de les persones aspirants. 

 
L'acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb 
especificació de l'entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o 
en crèdits.  

 
e) Resguard acreditatiu de l’ingrés de la taxa dels drets d’examen. 

 
2. El termini per presentar les sol·licituds serà de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà de la 

publicació de l’anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  
 

3. Els/les aspirants que tinguin la condició de discapacitat que desitgin l’adaptació de temps i 
mitjans per a la realització de les proves, o l’adaptació del lloc de treball, han de fer constar 
aquestes circumstàncies a la sol·licitud i aportar un certificat emès per l’equip de valoració multi 
professional competent que indiqui quines són les adaptacions necessàries. En el cas que optin 
per la quota de reserva de persones discapacitades han d'indicar expressament a la sol·licitud 
el grau de discapacitat. 

 
4. Per ser admès a les proves selectives n'hi ha prou que els/les aspirants manifestin a la 

sol·licitud que compleixen totes les condicions referides a la base general segona, les quals 
s’hauran d’acreditar posteriorment en finalitzar el procés selectiu. 

 
En presentar la sol·licitud, els aspirants han d’abonar en concepte de drets d’examen per 
prendre part en les proves selectives, l’import següent:  

 
Grup A1: 31,65 euros 

 
Exempció 
 
Queden exempts parcialment del pagament els/les subjectes passius que es trobin en 
situació legal d'atur sense prestació sempre que ho acreditin documentalment, 
mitjançant la presentació d’un certificat emès per l’OTG (document SEPE) en el període 



 

 

de, com a màxim, un mes previ a la data de presentació de la documentació. L’exempció 
és el 50% de la quota tributària. 
 
El pagament d’aquest import es farà efectiu mitjançant ingrés en efectiu o transferència 
bancària al compte ES88 0182 6035 4002 0160 0971, del BBVA, o bé per gir postal o 
telegràfic. En tots els casos, s’ha de presentar amb la sol·licitud la còpia del resguard 
acreditatiu de l’ingrés, i, en el cas dels girs postals, es farà constar el nom de l’aspirant, 
la data i el número del gir. 

  
4. Llista d’aspirants admesos i exclosos 

 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el president del Consell Comarcal dicta 
un decret, en el termini d’un mes com màxim, i declara aprovada la llista provisional dels 
aspirants admesos i exclosos, que s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. Es concedeix un termini de deu dies hàbils a l’efecte d’efectuar reclamacions, 
en els termes que preveu l’article 68 de la LPACAP. 
 
Així mateix, a l’esmentat decret s’anuncia el lloc, la data i l’hora d’inici de les proves; l’ordre 
d’actuació dels aspirants i la composició del tribunal qualificador. 
 
La relació d’admesos ha de contenir el nom, els cognoms dels aspirants, ordenats alfabèticament 
segons els cognoms. 
 
La relació d’exclosos, que figura a continuació de l’anterior, s’ordena, en primer lloc, per les 
causes d’exclusió, d’acord amb els requisits i les formalitats exigits en aquestes bases i, dins de 
cada grup, per l’ordre alfabètic del cognom dels aspirants, amb expressió del document 
d’identitat. 

 
5. Tribunal qualificador 

 
El tribunal qualificador de les proves nomenat pel president del Consell Comarcal està constituït 
per: 
 
a) President 
 

- El cap de l’Àrea de Persones i Valors o persona en qui delegui. 
 
b) Vocals (amb veu i vot) 
 

- El/la cap de l’Àrea de la plaça la qual s’està seleccionant o persona amb la titulació 
corresponent. 

- Un empleat públic amb la titulació adequada en cada cas. 
 
Per corregir la prova de català, si s’escau, el tribunal compta amb l’assistència d’un/a 
representant del Consorci per a la Normalització Lingüística. 
 
Per corregir la prova d’informàtica, si així es preveu, el tribunal compta amb l’assistència 
del Servei de Tecnologies de la Informació i la Comunicació del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental.  
 
El tribunal està integrat, a més, pels membres suplents respectius que, simultàniament amb els 
titulars, són designats per a la constitució del tribunal. Els vocals han de tenir una titulació igual o 
superior a l’exigida per a l’accés a les places objecte de la convocatòria. 
 
La designació dels membres del tribunal s’ha d’ajustar a les regles establertes en l’article 60 del 
text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic aprovat pel RDL 5/2015, de 30 d’octubre, i es fa 
pública mitjançant anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 



 

 

El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels seus 
membres, ja siguin titulars o suplents, i les decisions s’han d’adoptar per majoria simple; en cas 
d’empat, decideix el vot de qualitat del president. 
 
El tribunal pot disposar de l’assessorament d’especialistes, per a totes o algunes de les proves, 
els quals s’han de limitar a l’exercici de les seves especialitats tècniques. 
 
El tribunal ha d’adoptar les previsions necessàries perquè els aspirants amb disminució 
gaudeixin de condicions similars, per dur a terme les proves, a les de la resta dels 
aspirants. El tribunal pot demanar prèviament l’informe de l’administració laboral sanitària 
o dels òrgans competents en matèria de disminució pel que fa als aspirants que hagin 
al·legat aquesta condició. 
 
La no presentació d’un/a aspirant a qualsevol de les proves en el moment de ser cridat determina 
automàticament la pèrdua del dret a participar en la prova i en les successives, i queda exclòs, en 
conseqüència, del procés selectiu. 
 
L’abstenció i recusació dels membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 28 i 
29 de la LPACAP. 

 
6. Inici i desenvolupament del procediment de selecció 

 
El procediment de selecció s’inicia amb la convocatòria, que correspon al president del 
Consell Comarcal, s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Per 
identificar-se els aspirants han de concórrer a cada exercici amb el document d’identitat. 

 

 Proves per les places tècnic/a superior de transició energètica del grup de classificació A1, 
subescala tècnica superior, escala d’administració general, de la plantilla del personal 
funcionari interí del Consell comarcal adscrites a l’Àrea de Medi Ambient i Territori.  

 
Fase oposició 
 
El resultat final de la fase d’oposició serà la suma de les puntuacions obtingudes en el conjunt de 
les proves teòriques i pràctiques.  
 
La puntuació en cadascuna de les proves serà la mitjana aritmètica de les que s’hagin atorgat 
pels membres assistents del Tribunal. 
 
Tot i respectant el caràcter eliminatori de les proves, el Tribunal de selecció, amb l’objectiu de 
dotar d’una major eficàcia al desenvolupament del procés selectiu, podrà acordar la realització del 
conjunt de proves per a totes les persones aspirants. 
 
Prova 1. De caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Contestar preguntes en relació 
amb el temari de l’annex I. El temps per fer aquesta prova és d’una hora. Es puntua de 0 a 10 
punts. 
 
Per superar la prova 1 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim. 
 
Prova 2. De caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Consisteix a desenvolupar un 
cas pràctic en relació amb el temari de l’annex I i segons les funcions del lloc de treball, si 
s’escau, es podrà fer mitjançant suport informàtic, El temps per fer aquesta prova és d’una hora i 
mitja. 
 
Es puntua de 0 a 10 punts. 

 
Per superar la prova 2 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim. 
 
Respecte a la primera i a la segona prova el Tribunal podrà demanar als aspirants que llegeixin 
els seus exercicis i que facin els aclariments i responguin a les qüestions que estimi convenient.  



 

 

 
Prova 3. De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua catalana, que pel grup 
C1 serà equiparable al nivell C. Es valora com a apte o no apte. En el cas que els aspirants 
acreditin estar en possessió del nivell C, de la Junta Permanent de Català o d’algun dels 
certificats, diplomes i títols equiparables, quedaran exempts de fer la prova. 
 
De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua castellana. Les persones 
admeses en el procés selectiu que no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar el nivell 
superior de coneixements de llengua castellana, documentalment en una de les tres opcions 
següents: 
 
1. Haver cursat la primària, la secundària i el batxillerat, si s’escau, a Espanya.  
2. Diploma d’espanyol (nivell superior) que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, 

o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a 
l’obtenció d’aquest.  

3. Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes 
 
Prova 4. Entrevista, de caràcter obligatòria i no eliminatòria. S’entrevistarà als aspirants que hagin 
superat la prova anterior i valora els aspectes següents: 
 
- Nivell de formació 
- Experiència professional 
- Capacitat d’integració 
- Aptitud laboral 
 
Es puntua de 0 a 5 punts. 
 
Fase de concurs 
 
Mèrits a valorar  
 
Es valoren els mèrits degudament acreditats en el moment de la presentació de les sol·licituds i la 
puntuació se suma a la fase d’oposició en el cas d’aquells candidats que hagin superat les 
proves, d’acord amb els barems següents: 
 
a) Per desenvolupar activitats substancialment coincidents o anàlogues en el seu contingut 

professional i nivell tècnic, a les corresponents a la plaça que s’opta, a raó d’un punt per any 
treballat o fracció superior a sis mesos, fins a un màxim de dos punts. 
 
L'experiència a les empreses privades s'acredita amb l'informe de vida laboral emès dins el 
mes anterior a la finalització del termini de presentació d'instàncies i amb una certificació amb 
indicació expressa la categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, 
règim de dedicació, experiència adquirida i amb una identificació inequívoca del sotasignat i 
de l’empresa mitjançant una firma i un segell respectivament.  
 
L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha d'acreditar 
mitjançant certificació de l'òrgan competent (Reial Decret 1461/1982, de 25 de juny, pel qual 
es dicten normes d’aplicació de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de 
serveis previs a l’Administració pública.) amb indicació expressa de l'escala i subescala o 
categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, règim de dedicació i 
experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis prestats en aquesta administració no caldrà 
que s'acreditin documentalment i s'admetran i valoraran amb base a les dades que obrin en 
els expedients personals de les persones aspirants. 
 

b) Per a la realització acreditada de cursos de formació i/o perfeccionament relacionats amb les 
funcions pròpies del lloc a proveir, fins a un màxim de dos punts, a raó del barem següent: 

 
 0,1 punts................. de 15 a 30 hores 
 0,2 punts ................ de 31 a 50 hores 



 

 

 0,3 punts................. de 51 a 100 hores 
 0,4 punts................. de 101 a 150 hores 
 0,5 punts................. de 151 a 300 hores 
 1 punts.....................de més de 300 hores 

 
L'acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació de 
l'entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits. En el supòsit 
que no s'especifiqui la duració en hores o crèdits o sigui inferior a 15 hores, quedarà a criteri del 
tribunal la valoració o no del mèrit. En cas que es valori, es farà aplicant la puntuació mínima 
establerta a les bases específiques. 
 
La puntuació definitiva del concurs serà el resultat de sumar la puntuació de tots els mèrits i que 
serà com a màxim amb un total de quatre punts. 

 
7. Qualificació final 
 
La qualificació final és el resultat de sumar la puntuació obtinguda de la fase de concurs més 
l’obtinguda a la fase d’oposició.  

 
8. Constitució de la borsa  

 
La borsa l’integren els/les aspirants que hagin superat el procés selectiu ordenats/des de major a 
menor puntuació.  
 
8.1. Classificació 

 
Després d’efectuar la qualificació dels exercicis, el tribunal farà pública al tauler d’anuncis del 
Consell Comarcal la llista dels aspirants que hagin superat la totalitat de les proves per ordre de 
puntuació. 
 
Un cop realitzada la llista de les qualificacions de totes persones aspirants, el tribunal proposarà al 
President del Consell Comarcal i la relació d’aprovats, per tal que aprovi la constitució de la borsa. 

 
En cas d’empat, l’ordre s’establirà atenent, en primer lloc i en els procediments de concurs 
oposició, a la persona aspirant que hagi obtingut la major puntuació en la fase d’oposició. Si 
persisteix l’empat, així com en els procediments d'oposició, segons la puntuació obtinguda en la 
segona prova (pràctica). Si encara persisteix l'empat, es faculta l’òrgan de selecció per ordenar 
una prova d’aptitud relacionada amb les funcions pròpies de les places convocades que 
determinarà l’aspirant amb millor capacitat. 
 
El tribunal, no obstant això, només pot declarar aprovats un nombre d’aspirants no superior al de 
les places objecte de la convocatòria.  
 
8.2. Selecció definitiva pel nomenament i/o contractació 
 
Tot i que es respectarà l'ordre de puntuació de major a menor de les persones aspirants per al seu 
nomenament, el factor de disponibilitat operarà sempre com a primer criteri selectiu quan les 
persones amb més puntuació no es puguin incorporar amb la immediatesa requerida. 
 
Quan s’hagi establert la necessitat de proveir de manera temporal un lloc de treball es procedirà 
de la manera següent:  
 

1. Es contactarà amb les persones per ordre de posició a la borsa.  
 

Amb la finalitat de poder adequar la persona seleccionada al lloc de treball a desenvolupar el 
Consell Comarcal, el tribunal, si ho considera oportú, podrà escollir per cada lloc de treball un 
màxim de 5 aspirants, d’acord amb l’epígraf 8.1 d’aquestes bases, i procedir a la realització 
d’una prova o entrevista addicional que es valorarà amb un màxim de 3 punts. 

 



 

 

El Tribunal establirà la puntuació final dels candidats/es en funció dels criteris marcats en els 
punts anteriors sumant les puntuacions obtingudes. S'elevarà a la Presidència/Gerència del 
Consell Comarcal una sola proposta de nomenament o contractació que haurà de 
correspondre al candidat/a que hagi obtingut més puntuació.  

 
Contra aquest resultat pot interposar-se recurs d'alçada davant el President de la Corporació 
en el termini i amb l'efecte previst a la LPACAP. 

 
Els aspirants que un cop efectuada l’entrevista o prova addicional, que es relaciona en el 
paràgraf segon, no hagin estat seleccionats, s’integraran de nou a la llista de la borsa de 
Treball per ordre de puntuació inicial.  
 
Malgrat l'anteriorment exposat, la convocatòria es podrà declarar deserta per l'òrgan 
convocant en el cas que les persones aspirants no hagin assolit la puntuació mínima decidida 
pel tribunal qualificador. 

 
2. En cas que no s’obtingui resposta mitjançant instància genèrica de la persona aspirant en el 

termini de 24 hores, o bé que la resposta sigui negativa en relació amb la disponibilitat per 
incorporar-se segons les necessitats del servei i la legislació vigent, per estar ocupant altre 
lloc de treball, les persones seran donades de baixa de la borsa provisionalment.  

 
En cas que vulguin reincorporar-s'hi, ho faran mitjançant instància degudament formalitzada i 
registrada d'entrades. La reincorporació es farà amb la mateixa puntuació que tenien quan 
van ser donats de baixa. 

 
En cas de resposta negativa no relacionada amb el fet d’ocupar altre lloc de treball seran 
donades de baixa de la borsa definitivament. 

  
Les persones que, formant part de la borsa, en el moment d’activació d’un procés de provisió, 
tenen contracte vigent o nomenament amb el Consell Comarcal amb una durada de tres 
mesos o més, no es tindran en compte en relació amb la provisió d’aquest lloc de treball.  
 
Seran reincorporades automàticament amb la mateixa puntuació que tenien quan van ser 
donats de baixa provisionalment, en el moment de finalització del seu contracte o 
nomenament. 

 
8.3. Vigència de la borsa 
 
La vigència màxima de la borsa és de dos anys a comptar des de la seva constitució. No obstant 
restarà vigent fins la constitució d’una nova borsa que la substitueixi en el cas que el Consell 
Comarcal tingui necessitat de crear-ne una de nova amb el mateix grup professional. 
 
Tanmateix, la borsa podrà ser cancel·lada en qualsevol moment quan ja no serveixin per a 
l'objectiu per al qual es van constituir. 
 
En el cas que arribada la data de finalització de la seva vigència no s’hagués creat una de nova, 
aquesta podrà ser prorrogada pel temps necessari fins disposar d’una nova borsa amb el mateix 
perfil. 
 
9. Disposicions de caràcter general 
Només hi haurà una convocatòria per a cada prova.  
 
El Tribunal adaptarà els mitjans de realització dels exercicis dels/de les aspirants 
discapacitats/des, de manera que gaudeixin d'igualtat d'oportunitats respecte a les altres persones 
aspirants, sempre que així ho hagin indicat en la sol·licitud per prendre part en els corresponents 
processos selectius. 
 
Una vegada iniciat el procés selectiu, les puntuacions obtingudes per les persones aspirants que 
hagin superat cadascuna de les proves, juntament amb la data, l'hora i el lloc de celebració de la 



 

 

prova següent, s'exposarà el tauler d'edictes de la Corporació i a la seu electrònica del Consell 
Comarcal. 
 
L'ordre de les persones aspirants en els exercicis d'actuació individual serà el que correspongui 
d'acord amb el cognom, per ordre alfabètic. 
 
S'entén que el compliment de les condicions i requisits exigits per poder participar en els diferents 
processos selectius, així com els específics dels diversos torns i convocatòries, s'ha de produir en 
la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins al nomenament 
com a funcionari/a interí o l’acord de contractació com a personal laboral. Les condicions i requisits 
s'han d'acreditar d'acord amb el que s'estableix en aquestes bases. No obstant això, si durant els 
processos selectius els tribunals consideren que existeixen raons suficients, podran demanar 
l'acreditació de totes o algunes de les condicions requerides. 
 
10. Publicació de resultats i presentació de documents. 
 
Un cop finalitzada la qualificació de les persones aspirants, el Tribunal farà pública en el tauler 
d'Edictes de la Corporació i a la seu electrònica del Consell Comarcal la relació d'aprovats/des per 
ordre de puntuació final. 
 
Restaran obligades a superar un examen mèdic previ a l'inici de la prestació del servei, acreditatiu 
de la capacitat funcional, expedit mitjançant la revisió mèdica obligatòria. 
 
Les persones aspirants discapacitades que hagin estat proposades han d'aportar un certificat de 
l'equip multi professional que correspongui que acrediti el tipus i grau de discapacitat que 
presenta, així com la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques pròpies de la 
plaça a proveir. 
 
Les persones candidates que tinguin la condició de funcionari/res públic estan exempts/es de 
justificar documentalment les condicions i requisits ja demostrats i que no requereixin actualització. 
Han de presentar una certificació de l'Administració Pública de la qual depenen que acrediti la 
seva condició. 
 
Els/les aspirants que dins el termini fixat, excepte casos de força major no aportin la documentació 
requerida, o es comprovi que no compleixen algun dels requisits exigits en aquestes Bases i/o les 
específiques de la convocatòria, no podran ser anomenats/des i s'anul·laran les seves actuacions, 
sens perjudici de la responsabilitat en què hagin incorregut. 
 
En aquest cas, així com en el supòsit de renúncia de l'aspirant, el/la President/a formularà 
proposta a favor de l'aspirant aprovat/da que hagi obtingut la puntuació més alta i tingui cabuda en 
les places convocades a conseqüència de l'esmentada anul·lació. 

  
11. Incompatibilitats 
 
En l'exercici de la funció pública atribuïda a la plaça a la qual ha estat destinat/da, serà aplicable 
al/la funcionari/ària la normativa vigent sobre el règim d'incompatibilitats en el sector públic, en 
compliment de la qual la persona aspirant, abans d'incorporar-se al servei de la corporació, ha 
d'efectuar una declaració d'activitats i, si escau, sol·licitar la compatibilitat en el formulari que li 
facilitaran a l’Àrea de Persones i Valors de la corporació, o exercir, altrament, l'opció que preveu 
l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre i l'article 337 del Decret 214/1990. 
 
12. Adjudicació de destinacions 
 
L'assignació de les destinacions s'efectuarà directament segons l'ordre de qualificació obtingut a 
les proves selectives, sempre que compleixin els requisits establerts a la relació de llocs de 
treball. 

 
 

13. Incidències 



 

 

 
El tribunal queda facultat per resoldre qualsevol dubte que es presenti durant aquesta 
convocatòria i per prendre els acords necessaris per al bon ordre de les proves selectives. 
 
14. Impugnacions 

 
Aquestes bases i la seva convocatòria, els actes administratius que se’n derivin, així com 
l’actuació del tribunal, poden ser impugnats pels interessats en els casos i la forma establerts en 
la LPACAP. 

 
 

15. Disposició addicional  
 

En allò que no està previst a les bases, es procedeix d’acord amb el que preveu el RDL 5/2015, 
de 30 d’octubre, per la que s’aprova l’Estatut bàsic de l’empleat públic, pel Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol 
i, supletòriament, per la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents 
a Catalunya, en matèria de funció pública aprovada pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, 
pel RD 896/1991, pel qual s’estableixen les regles bàsiques i programes mínims que deu ajustar-
se el procediment de selecció dels funcionaris de l’administració local, de 7 de juny, la Llei 
30/1984, de mesures per a la reforma de la funció pública, de 2 d’agost, i la Llei 23/1988, 
modificació de la Llei de mesures per a la reforma de la funció pública, de 28 de juliol. 
 

 
ANNEX I (TECNIC/A SUPERIOR DE TRANSICIÓ ENERGÉTICA)  

 
1. La comarca del Vallès Oriental.  
2. Redacció de documents administratius.  
3. Fulls de càlcul, eines d’edició de textos i gestió de bases de dades. 
4. Sistemes d'informació geogràfica per a l’estudi i gestió territorial. 
5. Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 

l'organització comarcal de Catalunya.  
6. Preparació, execució i seguiment de serveis municipals.  
7. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques.  
8. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  
9. Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 

Administracions Públiques.  
10. Deures i conducta del personal al servei de l’administració (Reial decret legislatiu 5/2015, de 

30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic).  
11. Prevenció de riscos laborals i seguretat i salut. 
12. Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de 

participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient.  
13. Informació, educació, sensibilització i comunicació ambiental. Planificació, disseny, execució, 

seguiment i avaluació de campanyes i accions.  
14. Diagnosi ambiental municipal. Aspectes estructurals i vectors ambientals. Sistemes 

d’indicadors ambientals. Agenda 21 local.  
15. Agenda 2030. ODS, acció climàtica i transició energètica. 
16. Marc legal a Catalunya en matèria de protecció de l'ambient atmosfèric. La qualitat de l'aire a 

Catalunya. Fonts emissores. Situació general. Mesures de prevenció, control i millora de la 
contaminació atmosfèrica.  

17. Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic. Concepte de canvi climàtic. Gasos d’efecte 
hivernacle. Estratègies de resposta. Comerç de drets d'emissió.  

18. Decret llei 24/2021, de 26 d'octubre, d'acceleració del desplegament de les energies 
renovables distribuïdes i participades. 

19. EU Clean energy Package, European Green Deal i European Climate Pact. 
20. Energia i medi ambient. 
21. La transició energètica i l’emergència climàtica en el marc de l’Agenda 2030 i els ODS. 



 

 

22. El Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya. 
23. Energies renovables. Descarbonització de l’economia. 
24. L’energia a Catalunya. Situació actual i reptes. 
25. El mercat de l'electricitat. Distribució al mercat elèctric. Peatges d'accés a la xarxa elèctrica. 
26. Generació i distribució d’energia en el context de la transició energètica. 
27. La tarifa elèctrica. Contractació d'energia elèctrica. La factura elèctrica. 
28. Electrotècnia. El corrent altern. 
29. Estalvi i eficiència energètica en la gestió municipal. 
30. Comptabilitat energètica. Optimització de contractacions. La gestió energètica. 
31. Monitorització de consums i telegestió. 
32. Els serveis comarcals en matèria d'energia. Àmbit d'actuació, funcions i serveis. 
33. L'energia al municipi. Auditories energètiques i eficiència energètica en edificis públics. 
34. Els serveis energètics: eficiència i competitivitat. Empreses de serveis energètics. 
35. Comunitats energètiques locals. 
36. Aplicació d'energies renovables als edificis i equipaments públics. Biomassa. Energia solar 

tèrmica i fotovoltaica. Geotèrmia. Mesures estrella per a la rehabilitació energètica d'edificis:  
37. Rehabilitació energètica d’edificis. Mesures de baix cost per habitatges. Mesures passives. 

Mesures actives. 
38. Sistemes d’automatització, gestió i control per a l’eficiència energètica. Domòtica. 
39. Autoconsum. Captació, aprofitament i emmagatzematge elèctric de l’energia solar. Estratègia 

SOLARCAT. 
40. Certificació de l'eficiència energètica d'edificis públics. 
41. Eficiència energètica a l’edificació. Edificis de consum d'energia gairebé nul. Normativa i 

criteris nZEB. 
42. El vehicle elèctric. Implementació de punts de recàrrega. 
43. L’hidrogen net, o hidrogen verd. 
44. Els pactes d'alcaldes i la planificació energètica municipal. El Pacte dels Alcaldes pel Clima i 

l'Energia. Els Plans d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES) i els Plans d'Acció per a 
l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC). 

45. Fiscalitat ambiental i transició energètica. 
46. Finançament, subvencions i ajuts en l’àmbit de la transició energètica. 
47. Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del 

medi nocturn.  
48. Enllumenat exterior públic. Mesures d'estalvi i eficiència energètica. Adequació de 

l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 
49. Llei 9/2003 de mobilitat de Catalunya, Decret 344/2006 de regulació dels estudis d’avaluació 

de la mobilitat generada, i Decret 362/2006 pel qual s’aproven les Directrius nacionals de 
mobilitat. Plans i estudis de mobilitat.  

50. Mobilitat urbana, sostenibilitat i qualitat ambiental. Estratègies de millora de la mobilitat 
urbana.  

 
2. Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran en el Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya, a l’E-TAULER i al taulell d’anuncis de la 
Corporació.” 

 
El president 
 
Algun comentari al respecte? Passem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 30 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, Àlex Valiente Almazan i Eduard Vallhonesta Alarcón; 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; per part del Grup 
Comarcal Junts per Catalunya (Junts), els senyors i les senyores Gemma Brunet Ferrer, 
Roser Colomé Soler, Raül Garcia Ramírez, Joan Daví Mayol, 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, el senyor Manuel 
Losada Seivane. I l’abstenció de, per part del Grup Comarcal CUP Vallès Oriental – 
Alternativa Municipalista, el senyor Luís Toral Ortega. 
 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT 
 
3. Aprovar les Bases reguladores dels ajuts de menjador i llur convocatòria per al curs 
escolar 2022/2023. 
 
Llegida la proposta de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, de 23 de març de 2022, que 
és la que segueix: 
 



 

 

“RELACIÓ DE FETS 
 

1. El 17 de març de 2022, la cap de l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat, senyora Sílvia 
Pérez Corts, i la cap de l’Àrea de Serveis Personals, senyora Josefa Recio Corral, han 
emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. Correspon al Consell Comarcal l’atorgament d’ajuts individuals de menjador als alumnes als 

quals no correspon la gratuïtat del servei. 
 

2. Abans de l’inici de cada curs escolar el Consell Comarcal procedirà a la convocatòria pública 
per a l’atorgament d’aquests ajuts.  

 
3. El 15 de març de 2022, registre d’entrada número E2022003953, el Departament d’Educació 

ha tramès al Consell Comarcal del Vallès Oriental les directrius d’ajuts individuals de menjador 
a incorporar i aplicar en les convocatòries d’ajuts individuals de menjador escolar del curs 
2022-2023.  

 
4. Per al curs 2022-2023 es proposa doncs l’aprovació de les bases reguladores dels ajuts 

individuals de menjador del Consell Comarcal d’acord amb les directrius comunes a les que 
s’ha fet referència.  

 
5. L’import màxim destinat a aquests ajuts per al curs escolar 2022-2023, es condiciona a la 

resolució del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que estableixi la dotació 
econòmica pels ajuts individuals de menjador, amb subjecció a les seves previsions i al 
finançament definitiu de l’import dels ajuts, que anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 
32.32460.48001 del pressupost general d’ingressos i despeses per a l’any 2022 i aquella que 
correspongui pels exercicis següents.   

 
6. El 15 de març de 2022, registre d’entrada número E2022003953, el Departament d’Educació 

ha tramès al Consell Comarcal del Vallès Oriental la notificació d’autorització de despesa per al 
curs 2021-2022 dels serveis de transport i menjador escolar, amb una previsió d’import 
corresponent a beques menjador de 5.729.081,17 euros.   

 
7. Per la convocatòria dels ajuts individuals de menjador del curs 2022-2023 es preveu una 

despesa igual o superior a la despesa inicial prevista pel Departament d’Educació en relació als 
ajuts individuals de menjador del curs 2021-2022. Les directrius del Departament d’Educació 
pels ajuts individuals de menjador del curs 2022-2023 estableixen el mateix llindar de renda 
familiar, volum de negoci, rendiments patrimonials i valors cadastrals que la darrera 
convocatòria i preveuen els mateixos dos trams possibles d’ajut, un tram garantit del 70% i un 
tram garantit del 100%. Per aquest motiu, es considera que la previsió de despesa no hauria de 
patir variacions significatives respecte al curs anterior.  

 
8. Les directrius del Departament d’Educació estableixen les novetats respecte al curs 2021-2022 

següents:  
 

- Possibilitat que pugui ser també alumnat beneficiari dels ajuts individuals de menjador l’alumnat 
matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de Catalunya, en els cursos de 
segon i tercer dels ensenyaments de primer cicle d’infantil, en aquelles escoles de titularitat de 
la Generalitat on s’hagi implantat. Segons indicacions de la secretària dels Serveis Territorials 
del Maresme - Vallès Oriental rebudes per correu electrònic el dia 17/02/2021 actualment 
només hi ha un centre educatiu de la comarca del Vallès Oriental on s’hagi implementat, 
l’Escola Puig Drau de Montseny.  
 

- El Departament d’Educació podrà consultar els imports de les prestacions de les persones 
perceptores de la Renda garantida de ciutadania i per tant les famílies no hauran d’aportar el 
corresponent certificat a efectes del càlcul de la renda familiar.  
 



 

 

- Als efectes del còmput de la renda familiar, capital mobiliari i valor cadastral han augmentat el 
llindars màxims de renda familiar i s’aplica una deducció del 50 per cent del valor dels elements 
patrimonials i valors cadastrals que pertanyin a qualsevol membre computable de la família, 
exclosos els sustentadors principals.   
 

- Noves indicacions sobre el requisit obligatori de l’alumne de tenir DNI, NIE o NIF per poder 
sol·licitar l’ajut individual de menjador en referència a la Resolució de l’expedient AO-
00114/2018 del Síndic que estableix que no es pot denegar l’ajut individual de menjador a un 
infant que complexi els requisits de necessitat i vulnerabilitat social establerts normativament 
pel sol fet de no disposar DNI o NIE i que aquests poden optar per tramitar un número 
d’identificació fiscal (NIF). La resolució preveu que l’Administració Tributària pot procedir d’ofici 
a donar d’alta en el Cens d’obligats tributaris i assignar un NIF als infants que així ho 
requereixin.  

 
Per tant, les Àrees de Polítiques Socials i d’Igualtat i de Serveis Personals PROPOSEN,      
 
L’aprovació  de les bases reguladores dels ajuts individuals de menjador pel curs 2022-2023, els 
seus annexos i la corresponent convocatòria.” 

 
2. El 15 de març de 2022, registre d’entrada número E2022003953, el Departament 

d’Educació ha tramès al Consell Comarcal la notificació d’autorització de despesa per al 
curs 2021-2022 dels serveis de transport i menjador escolar, amb una previsió d’import 
corresponent a beques menjador de 5.729.081,17 euros. 

 
3. El 21 de març de 2022, la secretària accidental del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 

la senyora Núria Caellas i Puig, ha emès un informe en relació amb aquesta qüestió.  
 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 7.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, disposa 

que les competències de les entitats locals són pròpies o atribuïdes per delegació i que les 
competències pròpies dels municipis, les províncies, les illes i altres entitats locals 
territorials únicament podran ser determinades per Llei.  
 

2. L’article 25.1 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat 
mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix quines són les 
competències comarcals i disposa a l’apartat c), que li corresponen 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. 
 

3. L’article 1 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, disposa que són principis 
del sistema educatiu espanyol, entre d’altres, la qualitat de l’educació per a tot l’alumnat, 
independentment de les seves condicions i circumstàncies, així com l’equitat que 
garanteixi la igualtat d’oportunitats, la inclusió educativa, la igualtat de drets i oportunitats 
que ajudin a superar qualsevol discriminació i l’accessibilitat universal a l’educació, i que 
actuï com a element compensador de les desigualtats personals, culturals econòmiques i 
socials, amb especial atenció a les que es derivin de qualsevol tipus de discapacitat.  
 

4. L’article 21 del Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de 
menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d'Ensenyament, 
disposa que les administracions públiques, dins les disponibilitats pressupostàries, poden 
establir ajuts de menjador, per l’alumnat que ho sol·liciti i no els correspongui la gratuïtat 
del servei, que cobreixin totalment o parcialment el cost del servei escolar de menjador. 



 

 

Per a l’establiment d’aquests ajuts es tindran en compte les condicions socioeconòmiques 
i geogràfiques de l’alumnat, així com l’escolarització en centres d’educació especial. 
 

5. La disposició addicional segona del Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el 
servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament 
d'Ensenyament, estableix que correspon als consells comarcals la gestió dels ajuts de 
menjadors per necessitats socioeconòmiques o de situació geogràfica de l'alumne, quan 
hagin assumit aquesta competència o l'assumeixin, i signin els corresponents convenis 
amb el Departament d'Ensenyament, d'acord amb el que estableix l'article 8.1 del Decret 
219/1989, de delegació de competències de la Generalitat a les comarques en matèria 
d'ensenyament. 
 

6. El conveni de 24 de maig de 2016 entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya relatiu a la  delegació de 
competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de 
menjador. Mitjançant aquest conveni  el Consell Comarcal assumeix la competència 
delegada de la gestió dels ajuts de menjador que es puguin establir, dins les disponibilitats 
pressupostàries del Departament d’Educació per a cada curs escolar, per a l’alumnat que 
ho sol·liciti i no li correspongui la gratuïtat del servei, que cobreixen totalment o 
parcialment el cost del servei escolar de menjador. 
 
La clàusula 6a d’aquest conveni estableix que els serveis que el Consell Comarcal presti 
en virtut de les competències delegades es finançaran mitjançant la dotació econòmica 
assignada pel Departament d’Educació. També es podran finançar mitjançant altres 
aportacions d’organismes o entitats i mitjançant els ingressos provinents de la prestació 
dels serveis. La dotació econòmica per a cada curs, s’assignarà mitjançant resolucions per 
part del Departament d’Educació que autoritzaran el cost total del cadascun dels serveis 
prestats pel Consell Comarcal, i l’import corresponent al finançament de les despeses de 
gestió, la signatura de les quals es delega en la persona titular de la Direcció General 
competent en aquesta matèria.  
 

7. L’apartat vuitè de l’ACORD de GOV/128/2021, de 31 d'agost, de delegació de 
competències als consells comarcals i a l'Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria 
d'educació (publicat al DOGC de 2 de setembre de 2021, núm.  8493), on s’estableix que 
mentre no es produeixi l'acceptació d'aquesta delegació, els serveis contractats o 
establerts per mitjà d'un conveni pels ens locals delegats, de conformitat amb la delegació 
anterior, s'han de continuar prestant de conformitat amb el règim determinat al punt 3 
d'aquest Acord. 
 

8. L’article 14.2.q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya disposa 
que és competència del Ple, exercir les altres atribucions que expressament li assignin les 
lleis i les que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSEM al Ple del Consell Comarcal que acordi:  

 
1. Aprovar les Bases reguladores dels ajuts individuals de menjador i l’annex corresponent 

següents: 
 

“Marc jurídic  
 



 

 

La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació de Catalunya, estableix com a principi rector del sistema 
educatiu la universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats i la integració de tots els 
col·lectius, basada en la coresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb fons públics.  
 
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, disposa que són principis del sistema educatiu, 
entre d’altres, la qualitat de l’educació per a tot l’alumnat, sense que existeixi cap discriminació per raó 
de naixement, sexe, origen racial, ètnic o geogràfic, discapacitat, edat, malaltia, religió o creences, 
orientació sexual o identitat sexual o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. Així 
mateix, estableix com a principi l’equitat que garanteixi la igualtat d’oportunitat pel ple 
desenvolupament de la personalitat mitjançant l’educació, la inclusió educativa, la igualtat de drets i 
oportunitats, també entre dones i homes, que ajudin a superar qualsevol discriminació i l’accessibilitat 
universal a l’educació, i que actuï com a element compensador de les desigualtats personals, 
culturals, econòmiques i socials, amb especial atenció a aquelles que derivin de qualsevol tipus de 
discapacitat, d’acord amb allò establert a la Convenció sobre els drets de les persones amb 
discapacitat.  
 
El Decret 160/1996, de 14 de maig, regulador del servei escolar de menjador, disposa que les 
administracions públiques, dins les disponibilitats pressupostàries, poden establir ajuts de menjador 
per a l’alumnat que ho sol·liciti i no els correspongui la gratuïtat del servei, que cobreixin totalment o 
parcialment el cost del servei escolar de menjador. Per a l’establiment d’aquests ajuts es tindran en 
compte les condicions socials, econòmiques i geogràfiques de l’alumnat, així com l’escolarització en 
centres d’educació especial.  
 
El conveni de 24 de maig de 2016 entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya relatiu a la  delegació de competències quant a la gestió 
del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador. Mitjançant aquest conveni el Consell 
Comarcal assumeix la competència delegada de la gestió dels ajuts de menjador que es puguin 
establir, dins les disponibilitats pressupostàries del Departament d’Educació per a cada curs escolar, 
per a l’alumnat que ho sol·liciti i no li correspongui la gratuïtat del servei, que cobreixen totalment o 
parcialment el cost del servei escolar de menjador. 
 
La clàusula 6a d’aquest conveni estableix que els serveis que el Consell Comarcal presti en virtut de 
les competències delegades es finançaran mitjançant la dotació econòmica assignada pel 
Departament d’Educació. També es podran finançar mitjançant altres aportacions d’organismes o 
entitats i mitjançant els ingressos provinents de la prestació dels serveis. La dotació econòmica per a 
cada curs, s’assignarà mitjançant resolucions per part del Departament d’Educació que autoritzaran el 
cost total del cadascun dels serveis prestats pel Consell Comarcal, i l’import corresponent al 
finançament de les despeses de gestió, la signatura de les quals es delega en la persona titular de la 
Direcció General competent en aquesta matèria.  
 
El 31 d’agost de 2021, s’aprovà l’ACORD de GOV/128/2021, de delegació de competències als 
consells comarcals i a l'Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria d'educació, publicat al DOGC 
núm. 8493 de 2 de setembre de 2021. L’apartat vuitè d’aquest Acord estableix que mentre no es 
produeixi l'acceptació d'aquesta delegació, els serveis contractats o establerts per mitjà d'un conveni 
pels ens locals delegats, de conformitat amb la delegació anterior, s'han de continuar prestant de 
conformitat amb el règim determinat al punt 3 d'aquest Acord. 
 
Les Directrius del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per al curs escolar 2022-
2023, que han estat comunicades el 15 de març de 2022, registre d’entrada número E2022003953 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
 
 
Article 1. Objecte 
 
L’objecte d’aquestes bases és regir la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador 
a l’alumnat matriculat en un centre educatiu del Vallès Oriental sostingut amb fons públics de 
Catalunya, en els cursos  de segon i tercer dels ensenyaments de primer cicle d’infantil, en aquelles 
escoles de titularitat de la Generalitat on s’hagi implantat, i qualsevol dels cursos dels ensenyaments 
de segon cicle d’educació infantil i d’ensenyaments obligatoris, durant el curs corresponent a la 
convocatòria, sempre i quan no els pertoqui la gratuïtat del servei.  



 

 

 
Article 2. Persones beneficiàries  
 
Poden ser persones beneficiàries els alumnes matriculat en un centre educatiu del Vallès Oriental 
sostingut amb fons públics de Catalunya, en els cursos  de segon i tercer dels ensenyaments de 
primer cicle d’infantil, en aquelles escoles de titularitat de la Generalitat on s’hagi implantat, i qualsevol 
dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i d’ensenyaments obligatoris, durant 
el curs corresponent a la convocatòria, sempre i quan no els pertoqui la gratuïtat del servei i 
compleixin els requisits establerts en aquestes Bases. 
 
Article 3. Requisits generals 
 
A més de reunir les condicions per ser persona beneficiària, previstes en l’article 2, per poder rebre 
l’ajut cal: 
 
a) Presentar la sol·licitud en els termes previstos a l’article 5 juntament amb la documentació 

detallada en l’article 6 en els terminis i la forma establerts en aquestes Bases.  
b) No tenir el servei de menjador amb caràcter gratuït.  
c) Fer ús del servei de menjador escolar. 
d) En relació amb l’alumne/a, no estar en acolliment residencial. S’entén per acolliment residencial 

qualsevol alumne/a que estigui en un centre residencial d’acció educativa (CRAE). En canvi, 
poden ser persones beneficiàries aquelles que estiguin en acolliment en família extensa o 
aliena.  

e) No rebre cap altre ajut pel mateix concepte d’altres administracions o d’un altre ens públic o 
privat, que juntament amb l’ajut atorgat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, superi el cost 
del servei de menjador. 

f) No superar el llindar de renda familiar anual que es calcula en funció dels membres 
computables de la unitat familiar i per l’agregació de les unitats de consum que es detallen a 
continuació:  

 
1. Primer adult (sustentadors principals): 11.365,60 euros.  
2. Segon adult (sustentadors principals): 5.682,80 euros.  
3. Per cada adult que integri la unitat familiar diferent dels sustentadors principals: 2.841,40 

euros.  
4. Per cada nen/a computable de la unitat familiar: 3.409,70 euros.  

 
Per a alumnes amb una discapacitat acreditada igual o superior al 60%, no superar el llindar de 
renda de 2,5 vegades corresponent per a l’obtenció de l’ajut del 70%.  

 
g) No superar el llindar de volum de negoci per unitat familiar de 155.000 euros calculat sumant 

els volums de negoci de tots els membres computables de la unitat familiar, d’acord amb el 
detall següent:  

 
1. Ingressos procedents d’activitats econòmiques en estimació directa o en estimació 

objectiva. 
 

2. Ingressos procedents d’una participació del conjunt dels membres computables igual o 
superior al cinquanta per cent en activitats econòmiques desenvolupades a través 
d’entitats sense personalitat jurídica o en qualsevol altra classe d’entitat jurídica, un cop 
aplicats als ingressos totals de les activitats el percentatge de participació d’aquestes. 

 
h) No superar el llindar de rendiments patrimonials de 1.700 euros, d’acord amb el càlcul següent:  
 

Suma de tots els rendiments nets reduïts del capital mobiliari més el saldo net positiu de tots els 
guanys i pèrdues patrimonials pertanyents als membres computables de la unitat familiar, 
excloent les subvencions rebudes per a l’adquisició o rehabilitació de l’habitatge habitual de 
residència i, si s’escau, la renda bàsica d’emancipació. 
 



 

 

No es tindran en compte als efectes previstos en aquest apartat els primers 1.500 euros dels 
premis en metàl·lic o en espècie obtinguts per la participació en jocs, concursos, rifes o 
combinacions aleatòries. 
 
Així mateix, tampoc es tindran en compte aquelles prestacions econòmiques d’urgència social, 
atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de 
necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com per exemple l’alimentació, el 
vestit, l’allotjament i que hagin estat degudament acreditades. 
 
Els elements indicatius de patrimoni es computaran de conformitat amb el que disposa la 
normativa de l’impost de la renda de les persones físiques pel seu valor a 31 de desembre de 
2021. 

 
i) No superar el llindar de valors cadastrals de finques urbanes de 42.900 euros, d’acord amb el 

càlcul següent:  
 

Suma dels valors cadastrals de les finques urbanes dels membres computables que componen 
la unitat familiar, exclòs l’habitatge habitual. En el cas d’immobles en què la data efecte de la 
darrera revisió cadastral estigui compresa entre l’1 de gener de 1990 i el 31 de desembre de 
2002, es multipliquen els valors cadastrals per 0,49. En el cas que la data de revisió sigui 
posterior al 31 de desembre de 2002, els valors cadastrals es multipliquen pels coeficients 
següents: 

 
Per 0,43 els revisats el 2003.  Per 0,26 els revisats el 2009.  

Per 0,37 els revisats el 2004.  Per 0,28 els revisats el 2010.  

Per 0,30 els revisats el 2005.  Per 0,30 els revisats el 2011.  

Per 0,26 els revisats el 2006.  Per 0,32 els revisats el 2012.  

Per 0,25 els revisats el 2007.  Per 0,34 els revisats el 2013.  

Per 0,25 els revisats el 2008.               Per 0,36 els revisats entre el 2014 i el 2021, ambdós 
inclosos.  

 
Els valors cadastrals es computaran a 31 de desembre de 2021, d’acord amb allò previst en 
aquest apartat. 

 
j) No superar el llindar de valors cadastrals de finques rústiques de 13.130 euros per cada 

membre computable, que resulta de la suma dels valors cadastrals de les finques rústiques, 
exclòs l’habitatge habitual. 
 
Els valors cadastrals es computaran a 31 de desembre de 2021, d’acord amb allò previst en 
aquest apartat. 
 
Als efectes del còmput del valor dels elements patrimonials i valors cadastrals a què fan 
referència els apartats anteriors, es deduirà el 50 per cent del valor dels que pertanyin a 
qualsevol membre computable de la família, exclosos els sustentadors principals. 
 
Aquests requisits s’han de complir en el moment de la presentació de la sol·licitud. La 
modificació d’aquestes circumstàncies pot comportar la revocació de l’ajut, d’acord amb les 
previsions de l’article 12. 
 
Per la naturalesa de l’ajut i l’especificitat del col·lectiu, per obtenir la condició de persona 
beneficiaria no cal acreditar el compliment dels requisits establerts a l’article 13.2 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 
Article  4. Convocatòria i terminis de presentació de sol·licituds 
 
1. Per al curs escolar 2022-2023, el termini de presentació de sol·licituds per als ajuts individuals de 

menjador s’inicia el dia següent a la data de publicació de l’extracte de la convocatòria en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i acaba el 15 de juny de 2022.  

 



 

 

2. Nogensmenys, es preveu la presentació de sol·licituds sobrevingudes. Per sol·licituds 
sobrevingudes cal entendre aquelles que s’han presentat fora del termini establert en l’epígraf 
precedent, o bé, quan concorri alguna de les situacions sobrevingudes que s’esmenten a 
continuació:  

 
a) Nova matrícula.  
b) Situació sobrevinguda que requereixi l’atenció de serveis socials. 
c) Unitats familiars que la seva situació econòmica s’hagi vist greument afectada per causa de 

força major i degudament justificada.  
 

En els casos previstos en els apartats a), b) i c) precedents, per tal que aquesta sol·licitud pugui 
ser valorada és necessari que la persona sol·licitant exposi i acrediti documentalment els fets 
causants de la nova situació i aporti la documentació econòmica corresponent per tal de 
determinar els nous rendiments de la unitat familiar.  

 
3. En els casos previstos en els apartat a), b) i c) de l’epígraf anterior i també en el cas d’unitats 

familiars en què no constin ingressos o en què cap dels membres disposi d’identificador, els 
serveis socials municipals o l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat del Consell Comarcal han de 
presentar un informe motivat de proposta de resolució d’acord amb el model que estableixi el 
Consell Comarcal. L’informe ha d’estar suficientment motivat a criteri del Consell Comarcal i en 
tots els casos cal valorar i determinar la puntuació corresponent a risc social o risc social greu i 
annexar l’informe i introduir la puntuació al sistema de gestió informatitzat.  

 
4. Les sol·licituds sobrevingudes es valoren de la mateixa manera que la resta de sol·licituds amb 

aplicació dels criteris que estableixen aquestes Bases. Les persones beneficiàries que 
n’obtinguin l’ajut el perceben des de la data que acordi la Comissió de Govern del Consell 
Comarcal o aquell competent per raó de delegació.  

 
 
Article 5. Sol·licitud 
 
1. Poden sol·licitar els ajuts individuals de menjador els pares, les mares, les persones tutores legals 

o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda de les persones  
beneficiàries. 
 

2. La sol·licitud es presenta telemàticament o presencialment al registre de l’ajuntament on resideixi 
la persona beneficiària en el model normalitzat, omplerta, amb la  relació dels membres de la 
unitat familiar que conviuen en el mateix domicili, indicant nom, cognoms i DNI/NIF/NIE, si 
s’escau, de cadascun d’ells i elles, degudament signada, i amb la documentació que acredita les 
circumstàncies que s’al·leguen. S’adjunta el model de sol·licitud normalitzat com a annex 1 
d’aquestes Bases. 
 

3. La sol·licitud també es pot presentar en qualsevol de les maneres que preveu l’article 16.4 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 

4. En qualsevol cas, la documentació relacionada amb aquestes bases està disponible en el web del 
Consell Comarcal a l’adreça: www.vallesoriental.cat.  
 

5. En cap cas de la presentació de dues sol·licituds en relació amb un mateix alumne/a se’n pot 
derivar l’atorgament de dos ajuts individuals de menjador. 

 
Article 6. Documentació   
 
1. A les sol·licituds s’hi ha d’adjuntar la documentació obligatòria següent: 
 
a) El volant de convivència emès per l’ajuntament. 

 
b) El DNI/NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar. En el cas de no disposar-ne, certificat de 

naixement o llibre de família, sens perjudici del compliment d’allò previst a la disposició addicional 
sisena d’aquestes Bases.  



 

 

 
c) El document acreditatiu del codi identificador de l’alumne/a pel qual se sol·licita l’ajut, d’ara en 

endavant IDALU.  
 

d) En el cas de representació legal o acolliment de la persona beneficiària, documentació 
acreditativa d’aquest fet. 
 

e) Si és el cas, el conveni aprovat judicialment i/o la sentència de divorci o separació o l’acta final de 
mediació del Departament de Justícia.  
 

f) En els casos en què algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol classe d’ingrés 
corresponent a rendiments no tributables o exempts, s’ha d’aportar la documentació que es 
relaciona a continuació en funció de la font o fonts d’ingressos: 

 
i. L’informe de vida laboral actualitzat emès per la Seguretat Social.  

 
ii. En el cas de persones perceptores de la Renda garantida de ciutadania, el certificat 

acreditatiu en relació amb l’any 2021. 
 

iii. En el cas de persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors i 
treballadores de la llar de la Seguretat Social, el certificat de cotitzacions en relació amb 
l’any 2021. 
 

iv. Si és el cas, la resolució o el certificat de l’Agència Catalana de l’Habitatge que acrediti les 
prestacions econòmiques per ajuts al lloguer de l’habitatge en relació amb l’any 2021.  
 

v. Qualsevol altra documentació no prevista amb anterioritat que acrediti fefaentment els 
altres ingressos no tributables o exempts en relació amb l’any 2021.  

 
g) Declaració de la renda o certificat d’imputacions íntegre corresponent a l’exercici 2021 en relació 

amb tots els membres de la unitat familiar.  
 
h) Certificat cadastral dels immobles dels quals són titulars qualsevol dels membres de la unitat 

familiar.   

 
i) Relació dels membres de la unitat familiar que conviuen en el mateix domicili, indicant nom, 

cognoms i DNI/NIF/NIE, si s’escau, de cadascun d’ells. 
 
2. Si és el cas, a la sol·licitud es pot adjuntar la documentació complementària següent: 
 

a) Si és el cas, el títol de família nombrosa vigent expedit per l’organisme competent on consti, 
entre d’altres, la categoria especial o general.  

b) Si és el cas, el títol de família monoparental vigent expedit per l’organisme competent, on 
consti, entre d’altres, la categoria especial o general.  

c) Si és el cas, per infants en acolliment, la resolució d'acolliment de la Direcció General 
d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.  

d) Si és el cas, en relació amb qualsevol dels membres de la unitat familiar, la resolució de 
reconeixement de grau de discapacitat emesa per l’organisme competent, o bé el certificat 
que acrediti el grau de discapacitat emès per un Centre d’Atenció a Persones amb 
Discapacitat (CAD) del Departament competent de la Generalitat de Catalunya o pels 
organismes competents d’altres comunitats autònomes.  

e) Si és el cas, el document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social 
corresponents a l’any 2021, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat 
atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència, com ara 
l'alimentació, el vestit o l'allotjament.  

f) Si és el cas, el certificat de l’ajuntament respectiu acreditatiu de desplaçament i distància 
quan l’alumne/a visqui a una distància igual o superior a 3 quilòmetres en un sol sentit i en 
línia recta o bé que el desplaçament sigui major a 25 minuts de la residència habitual fins al 
centre on està escolaritzat.   



 

 

g) Si és el cas, resolució dels Serveis Territorials del Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya de redistribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives 
específiques.  
 

La omissió de presentació d’aquesta documentació suposa la no acreditació de la situació respectiva, 
i conseqüentment no es tindrà en compte en la valoració de l’ajut.  
 
3. La persona sol·licitant de l’ajut ha de custodiar la sol·licitud original i llur documentació annexa 

durant un període de 6 anys.   

 
Article 7. Incidències en l’accés a les dades  
 
En el cas que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, l’Ajuntament, i/o el Departament d’Educació no 
pugui accedir a les dades a les quals s’hagi autoritzat a llur consulta i obtenció, el Consell Comarcal 
del Vallès Oriental publica al tauler d’anuncis electrònic 
https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=8104190004 i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 
requeriment a la persona sol·licitant perquè s’aporti la documentació que correspongui en un termini 
de 10 dies hàbils amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, 
prèvia resolució de la Comissió de Govern del Consell Comarcal o de l’òrgan competent per raó de 
delegació, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques o normativa que la substitueixi.  
 
Aquesta publicació té efectes de notificació d’acord amb l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sens perjudici que a efectes 
informatius es pugui comunicar per SMS o correu electrònic. 
 
Article 8. Tramitació  
 
1. L’Ajuntament revisa la sol·licitud juntament amb la documentació annexa i introdueix les dades de 

la sol·licitud en el sistema de gestió informatitzada del Consell Comarcal als efectes que el 
Consell Comarcal pugui fer els requeriments corresponents, la valoració i la resolució. 

 
En relació amb aquelles sol·licituds presentades en el termini establert a l’article 4.1 d’aquestes 
Bases, l’Ajuntament introdueix aquestes dades al sistema de gestió informatitzada del Consell 
Comarcal no més enllà del 8 de juliol de 2022.  
 
En el cas que el Consell Comarcal del Vallès Oriental requereixi l’esmena de la sol·licitud, 
l’Ajuntament revisa la documentació presentada en resposta al requeriment, i introdueix les dades 
al sistema de gestió informatitzada del Consell Comarcal del Vallès Oriental. En el cas que en el 
Registre de l’Ajuntament no s’hagués presentat una resposta al requeriment, l’Ajuntament ha 
d’informar d’aquesta circumstància al Consell Comarcal als efectes que es pugui emetre la 
resolució corresponent.  

 
2. En el cas que s’hagi d’esmenar la sol·licitud, per manca de documentació o per qualsevol altre 

requisit, el Consell Comarcal del Vallès Oriental requereix a la persona sol·licitant per mitjà d’una 
publicació al tauler d’anuncis electrònic https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=8104190004 i al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona perquè s’aporti la documentació que correspongui en 
un termini de 10 dies hàbils amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la 
seva petició, prèvia resolució de la Comissió de Govern del Consell Comarcal o de l’òrgan 
competent per raó de delegació, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o normativa que 
la substitueixi.  Aquesta publicació té efectes de notificació d’acord amb l’article 45 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
sens perjudici que a efectes informatius es pugui comunicar per SMS o correu electrònic. 

 
3. La valoració i la puntuació de les sol·licituds que compleixin els requisits es desenvolupa de la 

forma següent:  
 

a) En el cas d’autorització a la consulta i l’obtenció de les dades pertinents, el  Departament 
d’Educació valora els ingressos contributius de la renda i patrimoni dels membres 

https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=8104190004
https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=8104190004


 

 

computables de la unitat familiar, la condició de família nombrosa, la condició de família 
monoparental i el grau de discapacitat, la renda garantida de ciutadania i els rendiments no 
tributables o exempts procedents de la Seguretat Social. Per altra banda, si hi ha autorització, 
el Consell Comarcal del Vallès Oriental consulta les dades de les prestacions d’Ajut al lloguer 
d’habitatge de l‘Agència Catalana de l’Habitatge.   
 
En el cas que no s’autoritzi a la consulta i l’obtenció de les dades pertinents, el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental és qui fa la valoració d’acord amb la documentació aportada. 
L’ajuntament mitjançant els serveis socials bàsics valora la situació social de risc i la 
introdueix al sistema de gestió informatitzada del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
En qualsevol cas, el Consell Comarcal del Vallès Oriental valora els ingressos corresponents 
a rendiments no tributables o exempts dels membres computables de la unitat familiar i la 
resta de situacions específiques de la unitat familiar. L’ajuntament mitjançant els serveis 
socials bàsics valora la situació social de risc. 

 
b) La Comissió de Govern resol els ajuts individuals de menjador, sens perjudici que es pugui 

delegar la competència.   
 
4. El termini màxim per resoldre la sol·licitud és de 6 mesos a comptar de la data de finalització del 

termini de presentació de sol·licituds. Si transcorregut aquest termini no s'ha dictat i notificat 
resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà desestimada.  
 
Nogensmenys, la resolució de la convocatòria es condiciona a la resolució del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya que estableixi la dotació econòmica pels ajuts 
individuals de menjador, amb subjecció a les seves previsions, i al finançament definitiu de 
l’import dels ajuts. 

 
5. El Consell Comarcal publicarà en el tauler d’anuncis electrònic 

https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=8104190004 la llista dels ajuts individuals de menjador 
atorgats i denegats, publicarà un enllaç de l’anunci de l’e-tauler al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona i en comunicarà la resolució als ajuntaments.  

 
6. En cas que s’atorgui l’ajut, encara que la sol·licitud es resolgui un cop iniciat el curs, aquest es 

farà efectiu des del primer dia del servei de menjador, sens perjudici de les sol·licituds 
sobrevingudes previstes a l’article 4.2 d’aquestes Bases. 

 
7. Els actes administratius en relació amb la convocatòria dels ajuts individuals de menjador, com 

ara atorgaments, desestimacions, requeriments o qualsevol altre, són objecte de publicació al 
tauler d’anuncis electrònic https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=8104190004 i al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona mitjançant un enllaç al tauler d’anuncis electrònic. Aquesta publicació té 
efectes de notificació, d’acord amb allò establert a l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
 

Article 9. Import dels ajuts 
 
1. Els imports màxims dels ajuts individuals de menjador són els següents:  

 
a) Ajut del 70% del cost del servei de menjador, que no podrà superar en cap cas el preu màxim 

establert pel Departament d’Educació, en el cas que la renda familiar anual no superin els 
llindars establerts a l’article 3 epígraf f) d’aquestes Bases.  
 

b) Ajut del 100% del cost del servei de menjador, que no podrà superar en cap cas el preu 
màxim establert pel Departament d’Educació, en el cas que la renda familiar anual, calculada 
d’acord amb el que estableixen les bases, no superés el llindar de renda i requisits següents:  
 
Llindar de renda: el 60% de l’establert per a l’obtenció d’un ajut del 70% i acreditació d’una 
puntuació superior o igual a 15 punts en la suma dels àmbits socials b i c de l’article 17.4 
d’aquestes Bases. 
 

https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=8104190004
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c) Per a alumnes amb una discapacitat acreditada igual o superior al 60%,  ajut del 100% del 
cost del servei de menjador, que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel 
Departament d’Educació, en el cas que la renda familiar anual, calculada d’acord amb el que 
estableixen les bases no superi el llindar de renda de 2,5 vegades corresponent per a 
l’obtenció de l’ajut del 70%.  

 
La quantitat total màxima de l’ajut es determinarà també en funció dels dies lectius del curs 
escolar amb servei de menjador d’acord amb el calendari del Departament d’Educació.  
 

2. L’import màxim destinat a aquests ajuts per al curs escolar 2022-2023 i els següents, es 
condiciona a la resolució del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que 
estableixi la dotació econòmica pels ajuts individuals de menjador, amb subjecció a les seves 
previsions, i al finançament definitiu de l’import dels ajuts, que anirà a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 32.32460.48001 del pressupost general d’ingressos i despeses per a l’any 2022 i 
aquella que correspongui pels exercicis següents.   

 
Article 10. Recursos 
 
Contra la resolució de la convocatòria, que és definitiva i posa fi a la via administrativa, es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de la publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de l’enllaç al tauler d’anuncis electrònic del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental corresponent a l’anunci d’atorgament o denegació de l’ajut. 
 
Potestativament, es podrà interposar prèviament recurs de reposició en el termini d’un mes des de la 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de l’enllaç al tauler d’anuncis electrònic 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental de l’anunci de la resolució.  
 
 
Article 11. Trasllats, altes i baixes  
 
1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental atorgarà l’ajut individual de menjador a les persones 

beneficiàries d’ajuts individuals de menjadors provinents d’altres comarques que s’escolaritzin en 
un centre escolar del Vallès Oriental en l’import que correspongui d’acord amb aquestes Bases, 
segons s’escaigui, sempre i quan puguin ser considerades persones beneficiàries i compleixen 
els requisits generals, d’acord amb allò que preveuen els articles 2 i 3 d’aquestes Bases.  
 

2. Les persones beneficiàries que siguin donades de baixa del centre escolar on estaven 
matriculades en el moment de presentar la sol·licitud i que s’escolaritzin en un centre escolar d’un 
altre municipi de la comarca del Vallès Oriental no perden l’ajut individual de menjador.  
 

3. Les persones beneficiàries que siguin donades de baixa del centre escolar on estaven 
matriculades en el moment de presentar la sol·licitud i que s’escolaritzin en un centre escolar fora 
de la comarca del Vallès Oriental mantenen l’ajut individual de menjador sempre i quan no 
concorri amb aquest cap altre ajut pel mateix concepte.  
 

4. Els centres escolars han de comunicar als ajuntaments els canvis d’escolarització de les 
persones beneficiàries i, alhora, els ajuntaments els han de notificar al Consell Comarcal. 
 
Nogensmenys, en els casos en què el pagament dels ajuts s’efectuï al centre escolar, d’acord 
amb les previsions de l’article 15.1, el mateix centre comunica els canvis d’escolarització de les 
persones beneficiàries directament al Consell Comarcal. 
 

5. La presentació de la sol·licitud implica l’autorització, de tots i cadascun dels membres de la unitat 
familiar, per tal que el Consell Comarcal pugui traslladar la documentació necessària a altres 
Consells receptors, en el cas que hi hagi un trasllat de l’alumne/a. 

 
Article 12. Revocacions i renúncies 
 



 

 

1. Els ajuts poden ser revocats d’ofici o a instància de part, a proposta dels ajuntaments, del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental o del Departament d’Educació, mitjançant resolució del Consell 
Comarcal. 

 
2. Són causa de revocació de l’ajut: 

 
a) L’ocultació o la falsedat en la documentació presentada. 
b) El canvi de centre escolar on estaven matriculats en el moment de presentar la sol·licitud, que 

comporti la pèrdua de l’ajut individual de menjador d’acord amb les regles de l’article 11.3. 
c) L’incompliment de les condicions establertes en aquestes bases. 

 
Poden sol·licitar els ajuts individuals de menjador els pares, les mares, les persones tutores legals 
o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda de les persones  
beneficiàries. 
 

3. Pel desistiment i renúncia dels ajuts són d’aplicació l’article 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o normativa que els 
substitueixi. 
 

4. El Consell Comarcal es reserva la possibilitat d’establir mecanismes d’inspecció per comprovar 
que l’ús dels ajuts concedits és el correcte. 

 
Article 13. Compactació 
 
1. Els ajuts atorgats per l’import màxim del 70% es poden compactar. La compactació ha de ser 

continuada i distribuïda setmanalment i no al llarg d’uns mesos (per exemple no es podria fer de 
setembre a febrer).  
 

2. La compactació s’ha de demanar expressament en la sol·licitud d’ajut individual de menjador. 
Nogensmenys, amb posterioritat, també es pot sol·licitar la compactació sempre i quan es 
presenti la sol·licitud per registre abans de la data d’inici d’utilització de l’ajut compactat.  
 

3. Un ajut compactat pot deixar de ser-ho sempre i quan prèviament es sol·liciti per registre.  
 
 
Article 14. Justificació 
 
No més enllà del 7 de juliol de 2023, l’ajuntament corresponent o el centre escolar, en funció de qui 
rebi el pagament d’acord amb les previsions de l’article següent, ha de presentar degudament 
emplenat al Consell Comarcal el certificat justificatiu de l’ús del servei de menjador corresponent a tot 
el curs escolar, d’acord amb el model de certificat justificatiu de la despesa que estableixi el Consell 
Comarcal. 
 
Article 15. Pagament 
 
1. El Consell Comarcal transferirà al compte corrent que designi l’ajuntament l’import dels ajuts 

individuals de menjador atorgats a les persones beneficiàries del seu municipi. 
 
Nogensmenys, en casos excepcionals, quan així ho acordin el Consell Comarcal i l’ajuntament, el 
Consell Comarcal transferirà al número de compte designat pels centres escolars, l’import dels 
ajuts atorgats a les persones beneficiàries matriculades a cada centre. 
 

2. El Consell Comarcal pot transferir a l’ajuntament o al centre escolar, segons s’escaigui d’acord 
amb l’apartat anterior, bestretes de fins al 70% de l’import màxim previst pel total dels expedients 
de persones beneficiàries del seu municipi que constin com a atorgats, sempre i quan el 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya n’hagi ingressat prèviament els imports.  
 
En aquest cas, un cop finalitzat el curs 2022-2023 i prèvia justificació de l’ús del servei  en els 
termes previstos a l’article 14 d’aquestes Bases, el Consell Comarcal transfereix a l’ajuntament o 
centre escolar, segons s’escaigui, l’import resultant de la diferència, si aquesta és negativa, entre 



 

 

les bestretes transferides i l’import final de la totalitat dels ajuts corresponents als expedients de 
persones beneficiàries del seu municipi atorgats en la convocatòria. D’altra banda, si l’import 
resultant de la diferència és positiva, l’ajuntament o el centre escolar, segons s’escaigui, ha de 
retornar l’import corresponent al Consell Comarcal no més enllà del termini d’un mes des de la 
comunicació que aquest efecte li faci el Consell Comarcal. Pel cas que l´ajuntament no efectuï el 
retorn, el Consell Comarcal podrà liquidar el deute mitjançant compensació d'ofici. 
 

3. El pagament dels ajuts està condicionat a la transferència prèvia del Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya i al compliment d’allò que preveu l’article 14, sens perjudici d’allò que 
preveu l’apartat anterior pel que fa al règim de bestreta.  

 
 
Article 16. Seguiment 

 
1. El Consell Comarcal pot reclamar a l’ajuntament la documentació que consideri adequada per tal 

de resoldre la convocatòria, verificar les dades i revocar totalment o parcialment l’ajut, d’acord 
amb l’article 12, o amb qualsevol altra finalitat relacionada amb l’objecte. 
 

2. Les persones esmentades a l’article 5.1 estan obligades a facilitar la informació que els demani el 
Consell Comarcal. 

 
3. L’ajuntament ha de comunicar al Consell Comarcal les circumstàncies previstes a l’article 12 des 

que en tingui coneixement. 
 

4. El Consell Comarcal es reserva el dret a resoldre totes les qüestions que puguin sorgir i que no 
quedin especificades a les Bases. 

 
 
Article 17. Criteris per a l’atorgament dels ajuts 

 
1. Membres computables per al càlcul de la renda de la unitat familiar: 

 
- Per al càlcul de la renda de la unitat familiar als efectes d’aquests ajuts són membres 

computables els següents:  
 

a) Les persones progenitores, si escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i 
protecció del menor o la menor. 
 

b) L’alumne/a pel qual es sol·licita l’ajut.  
 

c) Els germans solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar a 31 
de desembre de l’any utilitzat en el càlcul de la renda familiar o els de més edat, quan es 
tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial 
 

d) Els ascendents dels pares justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors 
amb el volant de convivència corresponent a 31 de desembre de l’any utilitzat en el càlcul 
de la renda familiar. 

 
En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable 
aquell o aquella  que no convisqui amb l’alumne/a pel qual se sol·licita l’ajut individual de 
menjador. No obstant això, tindrà la consideració de membre computable, si s’escau, el nou o 
nova cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s’inclourà dins del 
còmput de la renda familiar. 

 
- Per al càlcul de la renda familiar en el cas de separació o divorci amb guarda i custòdia 

compartida, són membres computables les persones següents:  
 

I. Les persones progenitores, tutores o encarregades de la guarda i protecció de 
l’alumne/a pel qual se sol·licita l’ajut, encara que no convisquin. 

II. L’alumne/a pel qual se sol·licita l’ajut.  



 

 

III. Els fills o filles comuns o comunes de les persones progenitores de l’alumne/a pel 
qual se sol·licita l’ajut que siguin solters menors de vint-i-cinc anys que convisquin en 
el domicili familiar de qualsevol dels progenitors a 31 de desembre de l’any utilitzat en 
el càlcul de la renda familiar o els de més edat, quan es tracti de persones amb 
discapacitat física, psíquica o sensorial. 
 

Nogensmenys, en el cas que l’ajut el sol·liciti un/a únic/a progenitor/a, tutor/a o persona 
encarregada de la guarda i protecció de l’alumne/a, es valora la renda de la persona 
sol·licitant. En el cas que li correspongui l’ajut, aquest serà proporcional als dies de custòdia 
que li estableixi el conveni regulador. No obstant això, en el cas que posteriorment presenti 
una sol·licitud l’altre progenitor s’ha de fer una nova valoració de l’ajut tenint en compte els 
membres de la unitat familiar d’acord amb les lletres I, II, i III anteriors, fet que pot comportar 
modificar la resolució de l’ajut individual de menjador que si és el cas s’hagués resolt amb la 
valoració d’un únic progenitor. 

 
2. Càlcul de la renda de la unitat familiar 

 
El Consell Comarcal i/o el Departament d’Educació calcularà la renda de la unitat familiar per 
l’agregació de les rendes corresponents a l’exercici 2021 de cada membre computable de la 
unitat familiar que obtingui ingressos de qualsevol naturalesa, i de conformitat amb la normativa 
reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques. 

 
a) Per a la determinació de la renda dels membres computables que hagin presentat 

declaració per l’impost sobre la renda de les persones físiques, es procedirà de la 
manera següent:  
 
Primer: se sumarà la base imposable general amb la base imposable de l’estalvi, 
excloent-ne els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials corresponents de 
2017 a 2020, i el saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari de 2017 a 2020 a 
integrar a la base imposable de l’estalvi.  

 
Segon: a aquest resultat es restarà la quota resultant de l’autoliquidació.  
 
Per a la determinació de la renda dels membres computables que obtinguin ingressos 
propis i no hagin presentat declaració per l’impost sobre la renda de les persones 
físiques, se seguirà el procediment descrit en l’apartat primer anterior, i del resultat 
obtingut es restaran els pagaments a compte efectuats. 

 
b) Els rendiments no tributables o exempts de qualsevol dels membres computables de la 

unitat familiar també seran sumats pel càlcul de la renda de la unitat familiar. 
 
c) A l’efecte de la determinació de la renda de la unitat familiar, un cop calculada s’aplicaran 

les deduccions següents: 
 

I. El cinquanta per cent dels ingressos aportats per qualsevol dels membres 
computables de la unitat familiar que no siguin de les persones sustentadores 
principals. 

 
II. La quantitat de 500 euros per motius de durada del desplaçament i distància, 

quan concorrin les situacions següents: 
 

- Quan l’alumne/a es desplaci en vehicle un mínim de 3 quilòmetres o el 
desplaçament tingui una durada superior a 25 minuts, des del seu 
domicili familiar i on té la seva residència habitual fins al centre on està 
escolaritzat.  

 
- Que l’alumne/a estigui escolaritzat en el centre determinat pel 

Departament d’Educació o el més proper al seu domicili familiar. En 
aquest sentit, en el cas de l’educació primària es consideraran centres 
proposats pel Departament els inclosos en l’àrea d’influència 



 

 

determinada i pel que fa a l’educació secundària obligatòria, es 
considerarà com a centre proposat, aquell que li correspon, per la 
Resolució d’adscripció. En cas que el Departament hagi derivat 
l’alumne/a a un centre diferent, per manca d’oferta educativa, també 
s’entendrà que aquest centre és el proposat pel Departament. 

 

- Que l’alumne/a no tingui el servei de transport escolar amb caràcter 
preceptiu i, per tant, gratuït. 

 
III. La quantitat de 800 euros per cada germà o germana, incloent-hi la persona 

sol·licitant que convisqui en el domicili familiar sempre i quan s’acrediti la 
condició de família monoparental. 
 

IV. La quantitat de 800 euros quan s’acrediti l’existència d’infants en acolliment en 
la unitat familiar extensa o aliena.  

 
 

3. Criteris per a l’atorgament de l’ajut màxim del 70%: 
 
Es concedirà un ajut de fins a un 70% del cost del servei de menjador, que no podrà superar en 
cap cas el preu màxim establert pel Departament, a aquells expedients que compleixin les 
condicions per a ser persones beneficiàries de l’ajut individual de menjador i els requisits 
generals, d’acord amb allò que preveu l’article 2 i 3 d’aquestes Bases, quan la renda familiar 
anual no superi el llindar establert a l’article 3 epígraf e) d’aquestes Bases.  
 
 

4. Criteris per a l’atorgament de l’ajut màxim del 100%: 
 
Es concedirà un ajut de fins a un 100% del cost del servei de menjador, que no podrà superar en 
cap cas el preu màxim establert pel Departament, a aquells expedients que compleixin les 
condicions per a ser persones beneficiàries de l’ajut individual de menjador i els requisits 
generals, d’acord amb allò que preveu l’article 2 i 3 d’aquestes Bases, quan la renda familiar 
anual no superi el llindar del 60% de l’establert per a l’obtenció d’un ajut del 70% i s’acrediti una 
puntuació igual o superior a 15 punts entre els àmbits b) i c) següents:  
 

- Àmbit b): Valoració de situacions específiques de la unitat familiar: fins a 15 punts. 
 
La puntuació en aquest àmbit resulta de l’agregació dels punts obtinguts, de tots els membres de 
la unitat familiar, pels diferents conceptes que es relacionen a continuació, els quals s’han 
d’acreditar fefaentment, mitjançant certificació de l’organisme competent. 

 
1. Qualificació de família nombrosa general: 1,5 punts. 
2. Qualificació de família nombrosa especial: 3 punts. 
3. Condició de família monoparental general: 1,5 punts 
4. Condició de família monoparental especial: 3 punts  
5. Existència d’infants en acolliment en la unitat familiar extensa o aliena: 3 punts. 
6. Condició de discapacitat d’un 33% de qualsevol dels membres de la unitat familiar: 1,5 

punts.  
7. Condició de discapacitat superior al 33% de qualsevol dels membres de la unitat familiar: 3 

punts.  
8. Redistribució equilibrada d’alumnat amb necessitats educatives específiques amb 

resolució dels Serveis Territorials del Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya: 3 punts.  

 
La puntuació que s’indica per a cada concepte és la màxima per aquell concepte, per tant, a 
efectes d’obtenir la puntuació és indiferent que la compleixin diversos membres de la unitat 
familiar.  
 
És incompatible la puntuació dels apartats 6 i 7 d’aquest epígraf per una mateixa persona.  
 



 

 

- Àmbit c): Valoració pels serveis socials bàsics de l’ajuntament de situació social de risc: fins a 15 
punts.  
 
És preceptiu que l’alumne/a estigui en seguiment per part dels serveis socials bàsics i que tingui 
establert un pla d’intervenció o de treball per risc d’exclusió social. La persona sol·licitant ha de 
declarar en la sol·licitud aquesta situació.  
 
Els serveis socials bàsics de l’ajuntament respectiu han de valorar la situació social de risc, 
concloent si hi ha situació de risc social, o bé, situació de risc social greu, especificant-ne els 
indicadors detectats.  
 
Per situació de risc social cal entendre:  
 
Observades en l’infant: 
 

1. Absentisme escolar 
2. Hàbits de menjar: són irregulars i/o inadequats 
3. Vestit inadequat i/o manca d’higiene 
4. Dificultat d’adaptació social (retraïment, aïllament, pors, agressivitat, manifestacions 

conductuals) 
5. Nens o nenes que des dels diferents serveis observen trastorns de l’alimentació 
6. Trastorns emocionals i/o malaltia mental 

 
Observades en la família: 
 

1. Trastorns emocionals i/o malaltia mental 
2. Consum de tòxics 
3. Negligència lleu, quan l’omissió no atempta  contra la dignitat física i/o psíquica del 

menor o la menor 
4. Seguiment mèdic excessiu, absents o amb mancances significatives 
5. Problemes d’habitatge: manca,  desnonament, amuntegament, estada en centre 

d’acollida, etc.  
6. Família monoparental amb poc o nul suport de família extensa.  
7. Sospites de l’existència de maltractament (físic, psicològic o emocional) 

 
Per situació de risc social greu cal entendre:  
 

1.  Negligència greu 
2.  Maltractament psíquic 
3.  Maltractament físic  
4.  Abús sexual 

 
La puntuació es distribueix de la manera següent:  
 

1. Situació de risc social: 10 punts.  
2. Situació de risc social greu: 15 punts. 

 
 
Article 18. Protecció de dades 
 
Les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó d’aquestes bases reguladores i de les 
següents convocatòries es tractaran d’acord amb les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques 
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016) i la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, o 
la normativa que els substitueixi. 
 
Article 19. Consultes o dubtes 
 



 

 

Les consultes o dubtes connexos o relacionats amb aquestes bases i la corresponent convocatòria 
s’efectuaran preferentment als serveis bàsics d’atenció socials del municipi de l’alumne pel qual se 
sol·licita l’ajut. Les consultes també es poden adreçar per correu electrònic a l’adreça següent: 
ajutsdemenjador@vallesoriental.cat 
 
Disposició addicional primera 
 
Sens perjudici del que estableix el segon paràgraf de l’article 8.4 d’aquestes bases, el Consell 
Comarcal pot resoldre la convocatòria i atorgar ajuts individuals de menjador sense la resolució del 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que estableixi la dotació econòmica pels ajuts 
individuals de menjador, sempre i quan hi hagi disponibilitat pressupostària.  
 
Els atorgaments que es realitzin amb anterioritat a la resolució del Departament d’Educació 
esmentada amb anterioritat, podran ser per l'import total, però condicionats al finançament definitiu, 
de manera que en cas que calgui reduir-los o revocar-los, només es poden considerar imports ferms 
aquells que tinguin finançament directe del Consell Comarcal, especificant-se així en la resolució. 
Podran concedir-se imports que en la seva totalitat siguin provisionals a l'espera del finançament 
definitiu, en aquest cas caldrà efectuar la devolució corresponent. 
 
Disposició addicional segona 
 
1. També poden ser persones beneficiàries de l’ajut individual de menjador, l’alumnat resident al 

Vallès Oriental matriculat en un centre educatiu de fora d’aquesta comarca sostingut amb fons 
públics de Catalunya, en qualsevol del cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació 
infantil i d’ensenyaments obligatoris, durant el curs corresponent a la convocatòria, sempre i quan 
no els pertoqui la gratuïtat del servei.  
 
Les condicions, els requisits, la valoració, la puntuació, els criteris d’atorgament i la tramitació per 
aquests ajuts són els mateixos que per la resta de sol·licituds.  
 

2. Els alumnes escolaritzats en un centre educatiu de la comarca del Vallès Oriental residents a una 
altra comarca poden presentar l’ajut individual de menjador a l’ajuntament on es trobi ubicat el 
centre educatiu de l’alumne.  

 
Les condicions, els requisits, la valoració, la puntuació, els criteris d’atorgament i la tramitació per 
aquests ajuts són els mateixos que per la resta de sol·licituds. Nogensmenys, la valoració pels 
serveis socials bàsics de l’ajuntament de situació social de risc referenciada a l’article 17.4 
d’aquestes Bases pot ser emesa pels serveis socials bàsics del municipi de residència de 
l’alumne.  

 
Disposició addicional tercera 
 
En els supòsits de violència masclista, per al càlcul de la renda familiar únicament s’ha de tenir en 
compte les rendes o ingressos personals de què disposi la dona víctima d’aquesta violència, que 
s’haurà d’acreditar d’acord amb les previsions de l’article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril.  
 
 
 
Disposició addicional quarta 
 
La Gerència del Consell Comarcal del Vallès Oriental resol les llacunes, els aclariments, les 
inexactituds i les contradiccions d’aquestes Bases.  
 
Disposició addicional cinquena  
 
Les persones sol·licitants que en la convocatòria d’ajuts individuals de menjador del curs escolar 
2021-2022 del Consell Comarcal del Vallès Oriental hagin presentat la documentació obligatòria i/o 
complementària corresponent al conveni o sentència de divorci o separació o l’acta final de mediació 
del Departament de Justícia, la documentació acreditativa de la representació legal o acolliment de la 
persona beneficiària de l’ajut, el certificat acreditatiu de desplaçament i  distància als efectes previstos 
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a l’article 17.2 c) II de les Bases d’ajuts individuals de menjador, la resolució dels Serveis Territorials 
del Departament d’Educació de redistribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives 
específiques, l’IDALU de l’alumne/a, el certificat de naixement i el llibre de família, el certificat 
acreditatiu de la discapacitat o el títol de família nombrosa i/o família monoparental, i declarin en la 
sol·licitud que segueix essent vigent i no ha patit cap modificació, no caldrà que aportin novament el 
document en la convocatòria corresponent al curs 2022-2023.  
 
Disposició final primera 
 
No podran concórrer a aquesta convocatòria els alumnes de municipis que tinguin delegades 
competències, per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, en matèria d’ajuts 
de menjador. 
 
Disposició final segona 
 
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions és d’aplicació supletòria en totes les 
qüestions que se suscitin sobre la interpretació, el compliment i l’execució, no previstes en aquestes 
bases. 
 
Disposició final tercera 
 
El Consell Comarcal es reserva la facultat de modificar les dates establertes per a la introducció i 
validació de les dades de les sol·licituds i les propostes de valoració i puntuació al procés de gestió 
informatitzada d’ajuts individuals de menjador en atenció a casos individuals i/o col·lectius.  
 
Nogensmenys, per a tal de fer efectiva la modificació de les dates establertes, el Consell Comarcal ho 
ha d’haver comunicat  prèviament als ajuntaments.  
 
Disposició final quarta 
 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental atorgarà de forma directa i nominativament ajuts individuals 
de menjador a l’alumnat que, malgrat no haver obtingut la condició de persones beneficiàries en 
aplicació d’allò establert a les Bases, determini el Departament d’Educació per l’import i amb les 
condicions que aquest prescrigui. 
 
L’atorgament d’aquests ajuts amb les condicions fixades pel Departament d’Educació resta 
condicionat a la resolució del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que estableixi la 
dotació econòmica pels ajuts individuals de menjador, amb subjecció a les seves previsions, i al 
finançament definitiu de l’import dels ajuts proposats. 
 
En els supòsits regulats en aquesta disposició final i pel cas en què un ajuntament per raó de 
convocatòries pròpies o ajuts directes aprovats amb anterioritat a la resolució dels ajuts per part del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental hagi atorgat ajuts individuals de menjador per al curs escolar 
2022-2023, i hi hagi identitat entre les persones beneficiàries dels ajuts atorgats per l’ajuntament i 
aquells atorgats pel Consell Comarcal a proposta del Departament d’Educació, es pot destinar l’import 
dels ajuts atorgats pel Consell Comarcal a finançar de forma directa els ajuts individuals de menjador 
atorgats per l’ajuntament a les persones beneficiàries a què s’ha fet referència. 
 
En la justificació d’aquests ajuts hi ha de constar, com a mínim, el nom, els cognoms, el centre 
escolar i la despesa efectuada per alumne/a, sens perjudici de més informació  o documentació que 
requereixi el Consell Comarcal del Vallès Oriental o el Departament d’Educació.  
 
Disposició final cinquena 
 
En el cas que el Departament d’Educació augmenti l’import dels ajuts de menjador que preveu l’article 
9.1 d’aquestes Bases, el Consell Comarcal del Vallès Oriental podrà augmentar l’import de la quantia 
dels ajuts d’acord amb el criteri del Departament d’Educació. 
 
Disposició final sisena  
 



 

 

Els alumnes beneficiaris que no disposin de DNI o NIE perquè normativament no els és exigible, han 
d’optar per tramitar el DNI o NIE segons s’escaigui, o bé,  sol·licitar el número d’identificació fiscal 
(NIF) a l’administració competent, d’acord amb l’article 19 i 20 del Reial Decret 1065/2007, de 27 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i 
inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels 
tributs, i presentar el DNI/NIE/NIF, segons s’escaigui, al Consell Comarcal del Vallès Oriental.  En el 
cas que no el sol·licitin, l’Administració tributària pot procedir d’ofici a donar-los d’alta en el Cens 
d’Obligats Tributaris i assignar-los el número d’identificació fiscal que correspongui.  

 
 
 



 

 

 

Sol·licitud d’ajut individual de menjador escolar pel curs 2022-2023 –  
convocatòria del Consell Comarcal del Vallès Oriental 

 
UNA SOL·LICITUD PER UNITAT FAMILIAR (escriviu en majúscules). 

 
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT         Pare/ mare  Tutor/a legal 

DNI/NIF/NIE          Nom      Primer cognom   Segon cognom 
                                                                                                                                       

Tipus de via Adreça        Núm. Pis         Porta 
                                                                                                                                                                                                  

Codi postal                                               Municipi                                                                                                                            
. 

Telèfon mòbil                                         .                Correu electrònic                                                                                                                      
. 

 

DADES DELS ALUMNES PER A QUI ES SOL·LICITA L’AJUT  

 
       

Alumne/a  1 

14DNI/NIF/NIE Nom Primer cognom Segon cognom 

                                       .                                                .                                                .                                                        . 

 Home     
 

 Dona 

Data naixement                                         .      
 
Nacionalitat                                               . 

Alumne/a amb discapacitat:  sí   no  
 
Discapacitat igual o superior al 60%:  sí   no  
  

Dades 
Escolars curs  
2022-2023:  
 

Etapa: 

 infantil    primària   secundària obligatòria 
 educació especial 

 
Curs:           . 
 

Nom del centre educatiu:                                                                  . 

Municipi del centre educatiu:                                                           . 

Codi IDALU (obligatori):                                                              . 
Compactació de l’ajut de menjador (en cas de ser atorgat el 
70% de l’ajut)    Sí    No 

Alumne/a amb escolarització compartida:  Sí    No    En cas afirmatiu, centre d’Educació Especial:                                                                     . 

Redistribució equilibrada de l’alumnat amb NEE amb resolució dels Serveis Territorials del Departament d’Educació      Sí    No     

Compleix amb el criteri de deducció a la renda per motius de desplaçament i distància d’acord amb el que estableix l’article 17.2.c) II de les Bases 
 reguladores    Sí    No   

Alumne/a  2 

DNI/NIF/NIE Nom Primer cognom Segon cognom 

                                       .                                               .                                               .                                                        . 

 Home    
 

 Dona 

Data naixement                                        .      
 
Nacionalitat                                               . 

Alumne/a amb discapacitat:  sí   no  
 
Discapacitat igual o superior al 60%:   sí   no  
 

Dades 
Escolars curs  
2022-2023:  
 

Etapa: 

 infantil    primària   secundària obligatòria 
 educació especial 

 
Curs:               . 
 

Nom del centre educatiu:                                                                  . 

Municipi del centre educatiu:                                                            . 

Codi IDALU (obligatori):                                                            . 
Compactació de l’ajut de menjador (en cas de ser atorgat el 
70% de l’ajut)     Sí    No 

                                                
14 Els alumnes i les alumnes que no disposin de DNI o NIE perquè normativament no els és exigible, han d’optar per tramitar el DNI o NIE 

segons s’escaigui, o bé,  sol·licitar el número d’identificació fiscal (NIF) a l’administració competent, d’acord amb l’article 19 i 20 del Reial 
Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció 
tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs, i presentar el DNI/NIE/NIF, segons 
s’escaigui, al Consell Comarcal del Vallès Oriental.  En el cas que no el sol·licitin, l’Administració tributària pot procedir d’ofici a donar-los 
d’alta en el Cens d’Obligats Tributaris i assignar-los el número d’identificació fiscal que correspongui.  

 



 

 

Alumne/a amb escolarització compartida:  Sí    No    En cas afirmatiu, centre d’Educació Especial:                                                                     . 
Redistribució equilibrada de l’alumnat amb NEE amb resolució dels Serveis Territorials del Departament d’Educació      Sí    No    . 

Compleix amb el criteri de deducció a la renda per motius de desplaçament i distància d’acord amb el que estableix l’article 17.2.c) II de les Bases 
 reguladores    Sí    No   

Alumne/a  3 

DNI/NIF/NIE Nom Primer cognom Segon cognom 

                                       .                                               .                                               .                                                        . 

 Home    
 

 Dona 

Data naixement                                        .    
 
Nacionalitat                                               . 

Alumne/a amb discapacitat:  sí   no  
 
Discapacitat igual o superior al 60%:   sí   no  
 

Dades 
Escolars curs  
2022-2023:  
 

Etapa: 

 infantil    primària   secundària obligatòria 
 educació especial 

 
Curs:               . 
 

Nom del centre educatiu:                                                                  . 

Municipi del centre educatiu:                                                            . 

Codi IDALU (obligatori):                                                        . 
Compactació de l’ajut de menjador (en cas de ser atorgat el 
70% de l’ajut)    Sí    No 

Alumne/a amb escolarització compartida:  Sí    No    En cas afirmatiu, centre d’Educació Especial:                                                                     . 
Redistribució equilibrada de l’alumnat amb NEE amb resolució dels Serveis Territorials del Departament d’Educació      Sí    No    . 

Compleix amb el criteri de deducció a la renda per motius de desplaçament i distància d’acord amb el que estableix l’article 17.2.c) II de les Bases 
 reguladores    Sí    No   

Alumne/a  4 

DNI/NIF/NIE Nom Primer cognom Segon cognom 

                                       .                                                .                                               .                                                        . 

 Home     
 

 Dona 

Data naixement                                        .   
 
Nacionalitat                                               . 

Alumne/a amb discapacitat:  sí   no  
 
Discapacitat igual o superior al 60%:   sí   no  
 

Dades 
Escolars curs  
2022-2023:  
 

Etapa: 

 infantil    primària   secundària obligatòria 
 educació especial 

 
Curs:              . 
 

Nom del centre educatiu:                                                                  . 

Municipi del centre educatiu:                                                            .  

Codi IDALU (obligatori):                                                       . 
Compactació de l’ajut de menjador (en cas de ser atorgat el 
70% de l’ajut)    Sí    No 

Alumne/a amb escolarització compartida:  Sí    No    En cas afirmatiu, centre d’Educació Especial:                                                                     . 
Redistribució equilibrada de l’alumnat amb NEE amb resolució dels Serveis Territorials del Departament d’Educació      Sí    No    .   

Compleix amb el criteri de deducció a la renda per motius de desplaçament i distància d’acord amb el que estableix l’article 17.2.c) II de les Bases 
 reguladores    Sí    No   

 
DADES EN RELACIÓ AMB LA SITUACIÓ DE LA UNITAT FAMILIAR  

 

EN EL CAS DE DIVORCI O SEPARACIÓ, ESPECIFIQUEU EL RÈGIM DE GUARDA I CUSTÒDIA:   

 custòdia exclusiva/total    custòdia compartida   

EN EL CAS D’INFANTS EN ACOLLIMENT AMB RESOLUCIÓ DE LA DGAIA EN LA UNITAT FAMILIAR, ESPECIFIQUEU:   

 família extensa/aliena    centre residencial (en aquest cas no pot sol·licitar l’ajut)                      Data de resolució de la DGAIA:                       
. 

ALTRES SITUACIONS DE LA UNITAT FAMILIAR:  

títol família monoparental general    títol família nombrosa general                        Reconeixement de grau de discapacitat igual o 
superior títol família monoparental especial   títol família nombrosa especial                           al 33% d’algun membre de la unitat 
familiar 

 situació de violència masclista (cal aportar la documentació acreditativa d’aquesta situació d’acord amb les previsions de l’article 33 de 
la llei 5/2008, de 24 d’abril).  

 

UNITAT FAMILIAR EN SEGUIMENT PER PART DELS SERVEIS SOCIALS?  

 sí       no      Professional referent:                                       . 

 



 

 

VAU SOL·LICITAR L’AJUT  INDIVIDUAL DE MENJADOR DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL EL CURS ESCOLAR 
2022-2023?   sí       no  

A la convocatòria dels ajuts individuals de menjador del Consell Comarcal del Vallès Oriental pel curs 2022-2023 es va presentar en aquest 
Ajuntament la documentació obligatòria i/o complementària que es relaciona a continuació, la qual segueix essent vigent i no ha patit cap 
modificació i que per tant no s’adjunta a la sol·licitud:   

 Conveni o sentència de divorci o separació            Documentació acreditativa de la representació legal o acolliment   

 Certificat acreditatiu de desplaçament i distància           IDALU de l’alumne/a       Certificat naixement/llibre de família                    

 Títol família nombrosa             Títol família monoparental                   Certificat de la discapacitat 

 Resolució dels Serveis Territorials del Departament d’Educació de redistribució equilibrada de l’alumnat amb NEE      



 

 

RELACIÓ MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR, inclòs els alumnes pels quals es sol·licita l’ajut segons estableix l’article 17.1 de les Bases Reguladores dels ajuts. Cal marcar amb un X si s’autoritza o no a la 

consulta i obtenció de les dades que s’especifiquen en els quadres a continuació.  

 

DNI/NIF/NIE 
Nom i  
Cognoms 
  

Parentiu 

Concepte i import dels ingressos 
NO tributables o exempts percebuts 

l’any 2021 (llei dependència, pensió 

aliments, altres prestacions...) 

Titular ajut 
per al lloguer 
d’habitatge 
de l’Agència 
Catalana de 
l’Habitatge 
l’any 2021? 

En cas de 
conèixer l’import 

especificar 

Ajuts 
d’urgència 

social 
percebuts 

l’any 2021? 
 

En cas de 
conèixer l’import 

especificar 

AUTORITZO a la consulta i obtenció de les dades següents:  

1. Volant de convivència   
2. Títol família nombrosa 
3. Títol de família monoparental 
4. Renda familiar i patrimoni exercici de l’any 2021  
4. El grau de discapacitat  
5. Import de les pensions d’incapacitat i/o invalidesa de l’INSS 
(incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa) 
6. Altres ingressos no tributables de pensions INSS 

7. Prestacions econòmiques per ajuts al lloguer de l’Agència 
Catalana de l’Habitatge de l’any 2021 
8. Renda garantida de ciutadania  

SIGNATURA I 
AUTORITZACIÓ DE CADA 
MEMBRE DE LA UNITAT 
FAMILIAR en relació amb 
les dades i la presentació 

d’aquesta sol·licitud 
 En el cas de menors d’edat, 

signatura del pare/mare/tutor/a 
legal  

   
 

Pare / Mare 
/ Tutor/a 
legal 

Conceptes:  
1.   
2.  
3.                    

Imports:  
1.                 € 
2.                 € 
3.                 € 

Sí ☐  No ☐ 
Import:          € 

Sí ☐  No ☐ 
Import:          €               

Sí ☐  No ☐ 

 

  Pare / Mare 
/ Tutor/a 
legal 

Conceptes:  
1.   
2.  
3.                    

Imports:  
1.                 € 
2.                 € 
3.                 € 

Sí ☐  No ☐ 

Import:          € 

Sí ☐  No ☐ 

Import:          € 
Sí ☐  No ☐ 

 

  Avi/à 1 Conceptes:  
1.   
2.  
3.                    

Imports:  
1.                 € 
2.                 € 
3.                 € 

Sí ☐  No ☐ 

Import:          € 

Sí ☐  No ☐ 

Import:          € 
Sí ☐  No ☐ 

 

  Avi/à 2 Conceptes:  
1.   
2.  
3.                    

Imports:  
1.                 € 
2.                 € 
3.                 € 

Sí ☐  No ☐ 

Import:          € 

Sí ☐  No ☐ 

Import:          € 
Sí ☐  No ☐ 

 

  Avi/à 3 Conceptes:  
1.   
2.  
3.                    

Imports:  
1.                 € 
2.                 € 
3.                 € 

Sí ☐  No ☐ 
Import:          € 

Sí ☐  No ☐ 
Import:          € 

Sí ☐  No ☐ 

 

  Avi/à 4 Conceptes:  
1.   
2.  
3.                    

Imports:  
1.                 € 
2.                 € 
3.                 € 

Sí ☐  No ☐ 
Import:          € 

Sí ☐  No ☐ 
Import:          € 

Sí ☐  No ☐ 

 

  Parella de 
fet o cònjuge 

Conceptes:  
1.   
2.  
3.                    

Imports:  
1.                 € 
2.                 € 
3.                 € 

Sí ☐  No ☐ 

Import:          € 

Sí ☐  No ☐ 

Import:          € 
Sí ☐  No ☐ 

 

  Alumne/a o 
germà/na 

Conceptes:  
1.   
2.  
3.                    

Imports:  
1.                 € 
2.                 € 
3.                 € 

Sí ☐  No ☐ 

Import:          € 

Sí ☐  No ☐ 

Import:          € 
Sí ☐  No ☐ 

 

  Alumne/a o 
germà/na 

Conceptes:  
1.   
2.  

Imports:  
1.                 € 
2.                 € 

Sí ☐  No ☐ 
Import:          € 

Sí ☐  No ☐ 
Import:          € 

Sí ☐  No ☐ 

 



 

 

3.                    3.                 € 

  Alumne/a o 
germà/na 

Conceptes:  
1.   
2.  
3.                    

Imports:  
1.                 € 
2.                 € 
3.                 € 

Sí ☐  No ☐ 

Import:          € 

Sí ☐  No ☐ 

Import:          € 
Sí ☐  No ☐ 

 

  Alumne/a o 
germà/na 

Conceptes:  
1.   
2.  
3.                    

Imports:  
1.                 € 
2.                 € 
3.                 € 

Sí ☐  No ☐ 

Import:          € 

Sí ☐  No ☐ 

Import:          € 
Sí ☐  No ☐ 

 

 
El Sr./a.                                                                                                                  . com a pare / mare o tutor/a legal de l’alumne/a o alumnes pel qual es sol·licita l’ajut individual de menjador detallats en aquesta 
sol·licitud DECLARO de forma responsable que:          

 

 Accepto les bases reguladores dels ajuts individuals de menjador del Consell Comarcal del Vallès Oriental pel curs 2022-2023.  

 Les dades incloses a la sol·licitud, les signatures i els documents annexats són certs i resto assabentat que la falsedat, la inexactitud, l’ocultació de dades i/o circumstàncies declarades pot comportar la 

denegació o revocació de l’ajut. Així mateix, em comprometo a custodiar la sol·licitud original i llur documentació annexa durant un període de 6 anys i a facilitar tota aquesta documentació original al 

Consell Comarcal del Vallès Oriental si així se’m requereix.  

 Que les persones beneficiàries de l’ajut individual de menjador no gaudeixen d’ajuts o subvencions pel mateix concepte atorgats per altres administracions públiques o ens públics o privats que 

superin el cost de la despesa.  

 Autoritzo a l’Ajuntament a tramitar aquesta sol·licitud al Consell Comarcal del Vallès Oriental i a incorporar les dades personals al programa de gestió emprat pels Serveis Socials, les quals podrà 

sol·licitar rectificar o suprimir en qualsevol moment a l’Ajuntament on ha presentat la sol·licitud. 

 Estic assabentat/ada que les dades de la sol·licitud i llur documentació annexa poden ser publicades d’acord amb la legislació de subvencions i em comprometo a presentar, si és el cas, la 

documentació que s’escaigui als òrgans de control de les Administracions si així se’m requereix.   

 La presentació de la sol·licitud implica l’autorització a rebre comunicacions informatives per sms i/o correu electrònic. Les comunicacions que el/la sol·licitant pugui rebre no tenen efectes de notificació 
als efectes de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

 
Signatura pare/ mare o tutor/a legal, 
 
 
 
 
 
 

Lloc i data:                                              , a                    de                                  de           . 
 

La presentació de la sol·licitud implica l’autorització, de tots/es i cadascun/a dels membres de la unitat familiar, per tal que el Consell Comarcal pugui traslladar la documentació necessària 
a altres Consells receptors, en el cas que hi hagi un trasllat de l’alumne/a o alumnes. 
 

 
INFORMACIÓ D’INTERES GENERAL  
Els actes administratius en relació amb la convocatòria dels ajuts individuals de menjador, com ara atorgaments, desestimacions, requeriments o qualsevol altre, són objecte de publicació 

al tauler d’anuncis electrònic del Consell Comarcal del Vallès Oriental https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=8104190004 i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona mitjançant un 

enllaç al tauler d’anuncis electrònic. Aquesta publicació té efectes de notificació, d’acord amb allò establert a l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques.  
 
 

 

https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=8104190004


 

 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
Responsable del tractament Consell Comarcal del Vallès Oriental. C/ Miquel Ricomà, 46, 08401 Granollers Tel. 93 860 07 00 ccvo@vallesoriental.cat; www.vallesoriental.cat Delegat de protecció de dades 
dpd@vallesoriental.cat Denominació de l’activitat de tractament Ajuts de menjador Finalitat del tractament La gestió dels ajuts de menjadors pels alumnes matriculats en un centre educatiu del Vallès 
Oriental sostingut amb fons públics de Catalunya, en els cursos  de segon i tercer dels ensenyaments de primer cicle d’infant il, en aquelles escoles de titularitat de la Generalitat on s’hagi implantat, i qualsevol 
dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i d’ensenyaments obligatoris. Destinataris La presentació de la sol·licitud implica l’autorització al Consell Comarcal del Vallès Oriental a 
compartir amb l’Ajuntament i amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, al/s centre/s educatiu/s on estigui/n matriculat/s l’alumne/els alumnes pel/s qual/s es sol·licita l’ajut, les dades que 
siguin precises per la gestió i resolució de la convocatòria, així com per la prestació de serveis complementaris amb competència d’aquestes administracions, així com a l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària i al Ministeri d’Hisenda i a la Base Nacional de Subvencions en compliment a les obligacions legals. Les vostres dades no es transferiran fora de la Unió Europea. Drets de les persones Podeu accedir 
a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació o la seva portabilitat, enviant la vostra sol·licitud mitjançant escrit presentat en el Registre General 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental, a través de la seu electrònica.  



 

 

 
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD  

 
 
1. DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 

 
 

1.1. En els casos en què tots els membres de la unitat familiar hagin autoritzat la consulta i l’obtenció 
de les dades, marcant amb una X l’autorització que consta en el quadre anterior, cal aportar la 
documentació obligatòria següent: 

 
   Sol·licitud degudament omplerta i signada. 

 
   Document acreditatiu de l’IDALU de l’alumne/a pel qual es sol·licita l’ajut.  

 
   DNI/NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar. En el cas de no disposar-ne, certificat de naixement o 

llibre de família, sens perjudici del compliment d’allò previst a la disposició addicional sisena d’aquestes 
Bases. 

 
  En el cas de representació legal o acolliment de la persona beneficiària, documentació acreditativa d’aquest 

fet.  
 

  Si és el cas, el conveni aprovat judicialment i/o la sentència de divorci o separació o l’acta final de mediació 
del Departament de Justícia.  

 
   En els casos en què algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponent a 

rendiments no tributables o exempts, s’ha d’aportar la documentació que es relaciona a continuació en funció 
de la font o fonts d’ingressos: 

 
a) L’informe de vida laboral actualitzat emès per la Seguretat Social.  
b) En el cas de persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors i treballadores de 

la llar de la Seguretat Social, el certificat de cotitzacions en relació amb l’any 2021. 
c) Qualsevol altra documentació no prevista amb anterioritat que acrediti fefaentment els altres ingressos 

no tributables o exempts en relació amb l’any 2021 (excepte els de la Seguretat Social).  
d) Resolució o certificació de l’Agència Catalana de l’Habitatge acreditatiu de les prestacions 

econòmiques per ajuts al lloguer de l’habitatge en relació amb l’any 2021.  
 

1.2. En els casos en què qualsevol dels membres de la unitat familiar NO autoritzi la consulta i 
l’obtenció de qualsevol de les dades. Cal aportar, segons s’escaigui, la documentació obligatòria 
següent: 

 
   Sol·licitud degudament omplerta i signada. 

 
   Document acreditatiu de l’IDALU de l’alumne/a pel qual es sol·licita l’ajut. 

 
   DNI/NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar. En el cas de no disposar-ne, certificat de naixement o 

llibre de família, sens perjudici del compliment d’allò previst a la disposició addicional sisena d’aquestes 
Bases. 

 
   En el cas de representació legal o acolliment de la persona beneficiària, documentació acreditativa d’aquest 

fet. 
  

  Si és el cas, el conveni aprovat judicialment i/o la sentència de divorci o separació o l’acta final de mediació 
del Departament de Justícia. 

 
  En els casos en què algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponent a 

rendiments no tributables o exempts, s’ha d’aportar la documentació que es relaciona a continuació en funció 
de la font o fonts d’ingressos: 

 
a) L’informe de vida laboral actualitzat emès per la Seguretat Social.  

b) En el cas de persones perceptores de la Renda garantida de ciutadania, el certificat acreditatiu 

en relació amb l’any 2021. 

c) En el cas de persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors i 

treballadores de la llar de la Seguretat Social, el certificat de cotitzacions en relació amb l’any 

2021. 

d) Qualsevol altra documentació no prevista amb anterioritat que acrediti fefaentment els altres 

ingressos no tributables o exempts en relació amb l’any 2021 (ex. pensió d’incapacitat permanent 

absoluta, pensió de gran invalidesa, pensions d’aliments en favor dels fills, etc.).  



 

 

e) Resolució o certificació de l’Agència Catalana de l’Habitatge acreditatiu de les prestacions 
econòmiques per ajuts al lloguer de l’habitatge en relació amb l’any 2021.  

 
   Declaració de la renda o certificat d’imputacions íntegre corresponent a l’exercici 2021 en relació amb tots els 

membres de la unitat familiar.  
 

   Certificat cadastral dels immobles dels quals són titulars qualsevol dels membres de la unitat familiar.   
 

   Volant de convivència emès per l’Ajuntament. 

 
 

2. DOCUMENTACIO COMPLEMENTÀRIA 
 

2.1. En els casos en què tots els membres de la unitat familiar hagin autoritzat la consulta i l’obtenció 
de les dades, marcant amb una X l’autorització que consta en el quadre anterior, cal aportar la 
documentació complementària següent: 

 Per a infants en acolliment, la resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i 
l'Adolescència.  
 
 El document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social corresponents a l’any 2021, atorgades 

per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i 
bàsiques de subsistència, com ara l'alimentació, el vestit o l'allotjament.  

  
  El certificat de l’ajuntament respectiu acreditatiu de desplaçament i distància quan l’alumne/a visqui a una 

      distància igual o superior a 3 quilòmetres en un sol sentit i en línia recta o bé que el desplaçament sigui  
      major a 25 minuts de la residència habitual fins al centre on està escolaritzat.   
 

  Resolució dels Serveis Territorials del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya de redistribució 
equilibrada d’alumnat amb necessitats educatives específiques 

 

2.2. En els casos en què qualsevol dels membres de la unitat familiar NO autoritzi la consulta i 
l’obtenció de qualsevol de les dades. Cal aportar, segons s’escaigui, la documentació 
complementària següent: 

 
  Per a infants en acolliment, la resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i 

l'Adolescència. 
  

 El document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social corresponents a l’any 2021, atorgades 
per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i 
bàsiques de subsistència, com ara l'alimentació, el vestit o l'allotjament.  

 
  El certificat de l’ajuntament respectiu acreditatiu de desplaçament i distància quan l’alumne/a visqui a una  

      distància igual o superior a 3 quilòmetres en un sol sentit i en línia recta o bé que el desplaçament sigui  
      major a 25 minuts de la residència habitual fins al centre on està escolaritzat.   
 

 Resolució dels Serveis Territorials del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya de redistribució 
equilibrada d’alumnat amb necessitats educatives específiques  

 
   Títol de família nombrosa vigent expedit per l’organisme competent on consti, entre d’altres, la categoria 

especial o general.  
 

   Títol de família monoparental vigent expedit per l’organisme competent, on consti, entre d’altres, la categoria 
especial o general.  

 
  En relació amb qualsevol dels membres de la unitat familiar, la Resolució de reconeixement de grau de 

discapacitat emesa per   l’organisme competent, o bé certificat que acrediti el grau de discapacitat emès per un 
Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat  (CAD) del Departament competent de la Generalitat de 
Catalunya o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.  

 



 

 

2. Aprovar la convocatòria dels ajuts individuals de menjador per al curs escolar 2022-
2023, d’acord amb les bases reguladores dels ajuts individuals de menjador 
esmentades en l’epígraf precedent, fent constar que els actes administratius en 
relació amb aquesta són objecte de publicació al tauler d’anuncis electrònic i al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, d’acord amb allò establert a l’article 45 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.  

 
3. La despesa màxima de la convocatòria s’autoritzarà expressament un cop s’aprovi la 

resolució del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que estableixi 
la dotació econòmica pels ajuts individuals de menjador.  

 
4. Condicionar la resolució de la convocatòria a la resolució del Departament d’Educació 

de la Generalitat de Catalunya que estableixi la dotació econòmica pels ajuts 
individuals de menjador, amb subjecció a les seves previsions i al finançament 
definitiu de l’import dels ajuts, o bé a la disponibilitat pressupostària i al seu 
finançament d’acord amb les previsions de l’article 8.4 i la Disposició addicional 
primera de les Bases reguladores dels ajuts individuals de menjador.  

 
5. Publicar les Bases reguladores de l’epígraf primer precedent en el Butlletí Oficial de 

la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis del Consell Comarcal i fer una 
referència de l’anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sotmetent-les 
a informació pública per un termini de 20 dies, d’acord amb el que preveu el Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, transcorregut el qual sense que s’hagin presentat al·legacions 
quedaran definitivament aprovades i es publicarà la convocatòria.”  

 
El president 
 
Algun comentari al respecte? 
 
El senyor Marc Candela i Callado 
 
Nosaltres votarem a favor, hem mirat les bases i estem d’acord però hem caigut en una cosa 
que no sabem si està recollit i si algú ens ho pot resoldre, amb el fet dels refugiats 
ucraïnesos, si està resolt, com es solucionaria en aquest cas, si algun article o alguna part 
fes que no quedessin amb mal peu. 
 
El gerent 
 
Amb el tema dels refugiats ucraïnesos, pel que fa al 22-23 aquelles persones que ja estiguin 
aquí ja s’incorporaran. En aquests moments la pròpia conselleria d’educació ja té prevista la 
incorporació d’aquelles persones que arribin ara pels ajuts de 21-22. Vaig parlar l’altre dia 
amb els responsable del departament i em va dir que aquest tema estava previst d’aquesta 
manera. En tot cas els que arribessin un cop feta la convocatòria i un cop feta la primera 
adjudicació que fem habitualment a finals d’agost, primers de setembre, també estarien, si 
es mantenen les condicions i no han canviat perquè puguin tornar al seu país, es mantindria 
d’aquesta manera, aquelles persones que arribin sempre podrien quedar subjectes a 
aquests ajuts. A les bases no està regulat perquè aquells que ja hi siguin entraran per la via 
normal, com a ajuts normalitzats, el que no preveu son les noves incorporacions, en principi 
no estava previst. El que hem fet és utilitzar els criteris que ens han enviat, per això s’ha 
presentat d’urgència també, perquè els criteris de bases del departament van arribar de 
forma oficial després de la convocatòria del ple, però no es preveu a les bases aquesta 
situació, es preveu per sistemes extraordinaris. 



 

 

 
El president 
 
Per temes extraordinaris com dèiem no està recollit aquí però la idea és que no quedi ningú 
sense atendre, i sinó com dèiem aquest matí al Consell d’alcaldies aniríem a trucar la porta 
perquè ens donessin aquest ajut. De totes maneres, si hi hagués alguna cosa també ho 
comunicaríem als diferents grups, però en principi hem de tenir, com dèiem al principi, molta 
cura amb les persones que vindran i en aquest cas els infants, que son els més vulnerables 
al final. Passem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 29 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, Àlex Valiente Almazan i Eduard Vallhonesta Alarcón; per 
part del Grup Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores 
Marc Candela i Callado, 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; per part del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts), els 
senyors i les senyores Gemma Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, Raül Garcia Ramírez, 
Joan Daví Mayol, 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, el senyor Manuel Losada Seivane. I les 2 abstencions 
de, per part del Grup Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, la senyora Núria Carné 
i Navarro i per part del Grup Comarcal CUP Vallès Oriental – Alternativa Municipalista, el 
senyor Luís Toral Ortega. 
 
 
II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL 
 
1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2022PRES000024, de 21 de gener, al 
2022PRES000138, de 16 de març. 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de Presidència del 
2022PRES000024, de 21 de gener, al 2022PRES000138, de 16 de març. 
 
2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2022GER000103, de 21 de gener, al 
2022GER000495, de 16 de març. 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de Gerència del 
2022GER000103, de 21 de gener, al 2022GER000495, de 16 de març. 
 
3. Donar compte del Pla pressupostari 2023-2025. 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, del Pla pressupostari 2023-2025 
següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 14 de març de 2022, registre d’entrada número REGAGE22e00006791148, es va 
presentar a la Subdirección General de Coordinación de la Información Económico-
Financiera els plans de la Corporació local, corresponents al període 2023-2025, d’acord 
amb l’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera. 



 

 

 
2. El 15 de març de 2022, el senyor Josep Barbera Boix, interventor, ha emès l’informe 
següent: 
 
INFORME D'INTERVENCIÓ 
 
S'emet informe d'aquesta Intervenció en relació amb l'expedient per a l'aprovació del Pla 
Pressupostari a mitjà termini anualitats de 2023-2025 regulat en l'article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i en concordança amb lo establert 
en l'article 4.1.b) de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d'informació  
 
Aquesta Intervenció, en virtut de les atribucions de control citades i establertes en l'article 213 del Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, i desenvolupades en el Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim 
jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local; en atenció a les facultats recollides en 
l'article 4.1.b).5è 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, emet el següent, 
 
INFORME 
PRIMER.  Legislació aplicable: 
 
- La Directiva 2011/85/UE del Consell de 8 de novembre de 2011. 
- L'article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'Abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. 
- Els articles 4, 5 i 6 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
SEGON.- L’Ordre HAP/2015/2012 d’1 d’octubre per la que es desenvolupa les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat 
Pressupostària i Estabilitat Financera, estableix a l’art.6 l’obligació de remetre informació sobre els 
plans pressupostaris a mig termini recollits a l’art. 29 de LO 2/2012 en els que s’emmarca la 
elaboració dels pressupostos de les entitats locals i a través dels quals es garanteix una programació 
pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute pública de 
conformitat amb la regla de la despesa. 
 
El Pla Pressupostari ha d'elaborar-se a nivell consolidat per a tots les ens que formen part del 
subsector S1313 "Corporacions locals" de Comptabilitat Nacional dins de l' entitats locals. A aquests 
efectes s'hi incorporen: 
 
- Consell Comarcal del Vallès Oriental. Ens sotmès a la comptabilitat pública limitada. 
- Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental. Ens sotmès a la comptabilitat pública 
limitada. 
- Serveis ambientals del Vallès (SAVOSA). Ens sotmès a la comptabilitat privada no limitada. 
PYME.g 
 
Els ens que formen part del perímetre de consolidació es prenen de la informació que consta a 
l'inventari d'ens del Sector Públic Local del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. 
 
TERCER. Abans del quinze de març de cada any, d'acord amb la informació sobre l'objectiu 
d'estabilitat pressupostària, de deute públic i de regla de despesa que prèviament subministri l'Estat, 
es remetran el pla pressupostari a mitjà termini en els quals s'emmarcarà l'elaboració dels seus 
Pressupostos anuals. 
 
QUART. Es detallaran en el Pla Pressupostari a mitjà termini:  
 



 

 

a) Les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses tenint en compte tant la seva 
evolució tendencial, és a dir basada en polítiques no subjectes a modificacions, com l'impacte de les 
mesures previstes per al període considerat. 
b) Els principals suposats en els quals es basen aquestes projeccions d'ingressos i despeses. 
 
D'acord amb l'article 15.5 de la Llei Orgànica d'Estabilitat  Pressupostària, li correspon al Ministeri 
d'Economia i Competitivitat  elaborar periòdicament un informe de situació de l'economia espanyola.  
 
Aquest informe contindrà, entre altres informacions, la taxa de referència de  creixement del Producte 
Interior Brut de mig termini de l'economia  espanyola, que limitarà la variació de la despesa de les 
Administracions  Públiques. Aquestes projeccions han d'anar acompanyades de l'efecte que sobre 
aquestes tindran les mesures pressupostàries previstes per al període 2023-2025, i que poden 
classificar-se en mesures de l'Estat de Despeses, i mesures de l'Estat d'Ingressos.  
 
A continuació es relacionen, amb indicació de les principals modificacions que han estat introduïdes 
respecte a l'exercici anterior. 
 
S’ha calculat les línies fonamentals del pressupost del període 2023-2025 que determina les següents 
projeccions d'ingressos i despeses corrents, de capital i financers en termes agregats, també s'indica 
el saldo de deute viu a 31 de desembre de cada exercici del període considerat.  
 

 

Estimació despesa

Pressupostos 2023-2025 Criteri increment %  increment Tipus evolució

Cap.1 Despeses de personal Sobre previsions pressupostàries 2,0% Tendencial

Cap. 2 Despeses corrents Sobre previsions pressupostàries 2,0% Tendencial

Cap. 3 Despeses financeres Sobre previsions pressupostàries 2,0% Tendencial

Cap. 4 Transferències corrents Sobre previsions pressupostàries 2,0% Tendencial

Cap. 6 Inversions reals D'acord amb les previsions dels serveis tècnics 2,0% Tendencial

Cap. 7 Transferències de capital Sobre previsions pressupostàries 2,0% Tendencial

Cap. 8 Actius financers Sobre previsions pressupostàries 2,0% Tendencial

Cap. 9 Passius financers D'acord amb el pla pluriannual d'inversions 2,0% Tendencial  
 

Estimació  ingressos

Pressupostos 2023-2025 Criteri increment %  increment Tipus evolució

Cap.1 Impostos directes Sobre previsions pressupostàries 2,0% Tendencial

Cap. 2 Impostos indirectes Sobre previsions pressupostàries 2,0% Tendencial

Cap. 3 Taxes i altres ingressos Sobre previsions pressupostàries 2,0% Tendencial

Cap. 4 Transferències corrents Sobre previsions pressupostàries 2,0% Tendencial

Cap. 5. Ingressos patrimonials Sobre previsions pressupostàries 2,0% Tendencial

Cap. 6  Alienació d'Inversions reals Sobre previsions pressupostàries 2,0% Tendencial

Cap. 7 Transferències de capital Sobre previsions pressupostàries 2,0% Tendencial

Cap. 8 Actius financers Sobre previsions pressupostàries 2,0% Tendencial

Cap. 9 Passius financers D'acord amb el pla pluriannual d'inversions 2,0% Tendencial  
  
 
D’acord amb el darrer butlletí de FUNCAS les previsions d’increment de l’IPC, en resulten les 
següents, dades macroeconòmiques, 
 
“Previsions fins a desembre 2022.  
L'IPC va registrar al febrer un increment mensual del 0,8%, el creixement mensual més elevat de els 
preus en un mes de febrer des de 1977. Com a conseqüència, la taxa interanual de inflació es va 
elevar en 1,5 punts percentuals fins al 7,6%. La taxa harmonitzada va pujar també fins al 7,6%, fet 
que suposa 1,8 punts percentuals per sobre de la mitjana de la zona de l'euro. La taxa subjacent va 
augmentar sis dècimes percentuals fins al 3%. El nucli inflacionista, que exclou tots els aliments i els 
productes energètics, va augmentar quatre dècimes fins al 2,4%. 
 
Dins l'índex subjacent, els aliments elaborats van elevar la taxa fins al 5,3%. Els increments han estat 
molt generalitzats per subclasses, destacant especialment l'oli d'oliva, pa i productes de fleca, farines i 
llet. Els béns industrials no energètics també van incrementar la taxa d'inflació fins a un 3%, empesos 
sobretot per automòbils nous i de segona mà, mobles, productes per a la neteja o per al cura 



 

 

personal. La tercera part de les subclasses que componen aquest grup tenen taxes d'inflació properes 
o superiors al 4%. Entre les poques les categories que han registrat un descens en la seva inflació, 
cal esmentar telefonia mòbil, ordinadors –els quals, a més, es mantenen en taxes interanuals 
negatives– i peces de vestir. Als serveis hi ha hagut un ascens de la inflació fins al 2%. Continuen 
destacant els restaurants, hotels, paquets turístics nacionals i vols internacionals.  
 
Continua augmentant el nombre de subclasses que registren ascensos a les seves taxes de inflació. 
Al febrer, les dues terceres parts de les mateixes van presentar increments, reflectint la progressiva 
generalització del procés de transmissió de costos cap als preus finals al consum. Amb l'esclat de la 
guerra a Ucraïna i el conseqüent agreujament de les tensions a els mercats energètics, l’escenari de 
previsions per a la resta de l’any pateix un canvi profund. L'escenari central parteix ara de les 
hipòtesis de manteniment del preu del petroli en 120 dòlars durant la resta de l'exercici, i un descens 
del preu de la electricitat al mercat majorista des dels màxims assolits recentment fins a al voltant de 
250 euros/MWh, sensiblement per sobre, així i tot, de la mitjana registrada al gener i febrer fins a la 
invasió d'Ucraïna. Sota aquestes hipòtesis, la taxa d'inflació assoliria el seu màxim al març amb un 
8,6%, descendint posteriorment fins a un 4,1% al desembre. 
 
Això suposa una taxa mitjana anual del 6,8%, davant del 4,6% de les previsions anteriors. La taxa 
subjacent situaria la mitjana anual en el 3,1%, vuit dècimes percentuals més que en previsions 
anteriors. S'ha elaborat un escenari alternatiu, en què es produeix una reducció de les tensions als 
mercats, amb un descens del preu del petroli fins a 80 dòlars al final de l'any i una baixada del preu 
de l'electricitat al mercat majorista fins a nivells comparables els registrats a l'inici de l'any. Sota 
aquestes hipòtesis, la taxa mitjana anual seria del 5,9%, i del 2,9% en el cas de la subjacent.” 
 

  
 
  



 

 

  
 
Un cop aplicades les variacions que s' incorporen en les llegendes següents: 
 
 
 

cap. DESPESA CONSELL COMARCAL CGRVO SAVOSA 
DADES AGREGADES TRANS. INTERNES 

PRESSUPOST 

CONSOLIDAT 

CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL 8.744.961,90 2.324.602,00         9.249.804,89         20.319.368,79       20.319.368,79       

CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 7.560.278,36 31.251.193,89       10.381.855,79       49.193.328,04       18.720.721,70       30.472.606,34       

CAP. 3 DESPESES FINANCERES 31.200,00 113.792,04            -                           144.992,04            144.992,04            

CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 11.137.336,31 383.910,00            11.521.246,31       318.360,00            11.202.886,31       

CAP. 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 125.050,00 188.250,00            201.740,00            515.040,00            515.040,00            

CAP. 6 INVERSIONS REALS 4.100,00 11.413.429,30       132.745,48            11.550.274,78       11.550.274,78       

CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 30,00                      30,00                      30,00                      

CAP. 8 ACTIUS FINANCERS 20.000,00 20.000,00               20.000,00               

CAP. 9 PASSIUS FINANCERS 100,00 100,00                    100,00                    

TOTAL DESPESA 27.623.026,57   45.675.207,23   19.966.146,16   93.264.379,96   19.039.081,70   74.225.298,26   

cap. INGRÉS CONSELL COMARCAL CGRVO SAVOSA 
DADES AGREGADES TRANS. INTERNES

PRESSUPOST 

CONSOLIDAT

CAP. 1 IMPOSTOS DIRECTES -                           -                           

CAP. 2 IMPOSTOS INDIRECTES -                           -                           

CAP. 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 363.961,93 34.959.631,61       19.966.146,16       55.289.739,70       18.720.721,70       36.569.018,00       

CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 27.237.764,64 415.485,12            27.653.249,76       318.360,00            27.334.889,76       

CAP. 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 100,00 100,00                    100,00                    

CAP. 6 ALIENACIÓ INVERSIONS REALS -                           -                           

CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 200,00 90,50                      290,50                    290,50                    

CAP. 8 ACTIUS FINANCERS 20.000,00 20.000,00               20.000,00               

CAP. 9 PASSIUS FINANCERS 1.000,00 10.300.000,00       10.301.000,00       10.301.000,00       

TOTAL INGRÉS 27.623.026,57   45.675.207,23   19.966.146,16   93.264.379,96   19.039.081,70   74.225.298,26   

PRESSUPOST 2022. ESTAT CONSOLIDAT 

 
 



 

 

cap. DESPESA CONSELL COMARCAL CGRVO SAVOSA 
DADES AGREGADES TRANS. INTERNES 

PRESSUPOST 

CONSOLIDAT 

CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL 8.919.861,14 2.371.094,04         9.434.800,99         20.725.756,17       20.725.756,17       

CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 7.711.483,93 31.876.156,27       10.589.492,91       50.177.133,10       19.095.136,13       31.081.996,97       

CAP. 3 DESPESES FINANCERES 31.824,00 116.067,88            -                           147.891,88            -                           147.891,88            

CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 11.360.083,04 391.588,20            -                           11.751.671,24       324.727,20            11.426.944,04       

CAP. 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 127.551,00 192.015,00            205.774,80            525.340,80            -                           525.340,80            

CAP. 6 INVERSIONS REALS 204.182,00 1.135.636,17         135.400,39            1.475.218,56         -                           1.475.218,56         

CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 61,50                      -                           61,50                      -                           61,50                      

CAP. 8 ACTIUS FINANCERS 20.400,00 -                           -                           20.400,00               -                           20.400,00               

CAP. 9 PASSIUS FINANCERS 102,00 -                           -                           102,00                    -                           102,00                    

TOTAL DESPESA 28.375.487,10   36.082.619,06   20.365.469,08   84.823.575,25   19.419.863,33   65.403.711,91   

cap. INGRÉS CONSELL COMARCAL CGRVO SAVOSA 
DADES AGREGADES TRANS. INTERNES

PRESSUPOST 

CONSOLIDAT

CAP. 1 IMPOSTOS DIRECTES 0,00 -                           -                           -                           -                           -                           

CAP. 2 IMPOSTOS INDIRECTES 0,00 -                           -                           -                           -                           -                           

CAP. 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 371.241,17 35.658.824,24       20.365.469,08       56.395.534,49       19.095.136,13       37.300.398,36       

CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 27.782.519,93 423.794,82            -                           28.206.314,75       324.727,20            27.881.587,55       

CAP. 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 102,00 -                           -                           102,00                    -                           102,00                    

CAP. 6 ALIENACIÓ INVERSIONS REALS 0,00 -                           -                           -                           -                           -                           

CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 200.204,00 -                           200.204,00            -                           200.204,00            

CAP. 8 ACTIUS FINANCERS 20.400,00 -                           -                           20.400,00               -                           20.400,00               

CAP. 9 PASSIUS FINANCERS 1.020,00 -                           -                           1.020,00                 -                           1.020,00                 

TOTAL INGRÉS 28.375.487,10   36.082.619,06   20.365.469,08   84.823.575,24   19.419.863,33   65.403.711,91   

PRESSUPOST 2023. ESTAT CONSOLIDAT 

 
 

cap. DESPESA CONSELL COMARCAL CGRVO SAVOSA 
DADES AGREGADES TRANS. INTERNES 

PRESSUPOST 

CONSOLIDAT 

CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL 9.098.258,36 2.418.515,92         9.623.497,01         21.140.271,29       -                           21.140.271,29       

CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 7.865.713,61 32.513.679,70       10.801.282,76       51.180.676,07       19.477.038,86       31.703.637,21       

CAP. 3 DESPESES FINANCERES 32.460,48 118.389,24            -                           150.849,72            -                           150.849,72            

CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 11.587.284,70 399.419,96            -                           11.986.704,66       331.221,74            11.655.482,92       

CAP. 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 130.102,02 195.855,30            209.890,30            535.847,62            -                           535.847,62            

CAP. 6 INVERSIONS REALS 1.500.000,00 1.158.348,89         138.108,40            2.796.457,29         -                           2.796.457,29         

CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 62,73                      -                           62,73                      -                           62,73                      

CAP. 8 ACTIUS FINANCERS 20.808,00 -                           -                           20.808,00               -                           20.808,00               

CAP. 9 PASSIUS FINANCERS 104,04 -                           -                           104,04                    -                           104,04                    

TOTAL DESPESA 30.234.731,20   36.804.271,75   20.772.778,46   87.811.781,41   19.808.260,60   68.003.520,81   

cap. INGRÉS CONSELL COMARCAL CGRVO SAVOSA 
DADES AGREGADES TRANS. INTERNES

PRESSUPOST 

CONSOLIDAT

CAP. 1 IMPOSTOS DIRECTES 0,00 -                           -                           -                           -                           -                           

CAP. 2 IMPOSTOS INDIRECTES 0,00 -                           -                           -                           -                           -                           

CAP. 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 1.074.608,43 36.372.000,72       20.772.778,46       58.219.387,62       19.477.038,86       38.742.348,76       

CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 28.338.170,33 432.271,03            -                           28.770.441,36       331.221,74            28.439.219,61       

CAP. 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 104,04 -                           -                           104,04                    -                           104,04                    

CAP. 6 ALIENACIÓ INVERSIONS REALS 0,00 -                           -                           -                           -                           -                           

CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 800.000,00 -                           -                           800.000,00            -                           800.000,00            

CAP. 8 ACTIUS FINANCERS 20.808,00 -                           -                           20.808,00               -                           20.808,00               

CAP. 9 PASSIUS FINANCERS 1.040,40 -                           -                           1.040,40                 -                           1.040,40                 

TOTAL INGRÉS 30.234.731,20   36.804.271,75   20.772.778,46   87.811.781,42   19.808.260,60   68.003.520,82   

PRESSUPOST 2024. ESTAT CONSOLIDAT 

 
 



 

 

cap. DESPESA CONSELL COMARCAL CGRVO SAVOSA 
DADES AGREGADES TRANS. INTERNES 

PRESSUPOST 

CONSOLIDAT 

CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL 9.280.223,53 2.466.886,24         9.815.966,95         21.563.076,71       -                           21.563.076,71       

CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 8.023.027,88 33.163.953,29       11.017.308,42       52.204.289,59       19.866.579,63       32.337.709,95       

CAP. 3 DESPESES FINANCERES 33.109,69 120.757,02            -                           153.866,71            -                           153.866,71            

CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 11.819.030,39 407.472,04            -                           12.226.502,43       337.846,18            11.888.656,25       

CAP. 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 132.704,06 199.772,41            214.088,10            546.564,57            -                           546.564,57            

CAP. 6 INVERSIONS REALS 2.000.000,00 1.181.515,88         140.870,57            3.322.386,45         -                           3.322.386,45         

CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 -                           -                           -                           -                           

CAP. 8 ACTIUS FINANCERS 21.224,16 -                           -                           21.224,16               -                           21.224,16               

CAP. 9 PASSIUS FINANCERS 106,12 -                           -                           106,12                    -                           106,12                    

TOTAL DESPESA 31.309.425,83   37.540.356,88   21.188.234,03   90.038.016,74   20.204.425,81   69.833.590,93   

cap. INGRÉS CONSELL COMARCAL CGRVO SAVOSA 
DADES AGREGADES TRANS. INTERNES

PRESSUPOST 

CONSOLIDAT

CAP. 1 IMPOSTOS DIRECTES 0,00 -                           -                           -                           -                           -                           

CAP. 2 IMPOSTOS INDIRECTES 0,00 -                           -                           -                           -                           -                           

CAP. 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 882.100,60 37.099.440,74       21.188.234,03       59.169.775,37       19.866.579,63       39.303.195,74       

CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 28.904.933,74 440.916,13            -                           29.345.849,87       337.846,18            29.008.003,69       

CAP. 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 106,12 -                           -                           106,12                    -                           106,12                    

CAP. 6 ALIENACIÓ INVERSIONS REALS 0,00 -                           -                           -                           -                           -                           

CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1.500.000,00 -                           -                           1.500.000,00         -                           1.500.000,00         

CAP. 8 ACTIUS FINANCERS 21.224,16 -                           -                           21.224,16               -                           21.224,16               

CAP. 9 PASSIUS FINANCERS 1.061,21 -                           -                           1.061,21                 -                           1.061,21                 

TOTAL INGRÉS 31.309.425,83   37.540.356,87   21.188.234,03   90.038.016,73   20.204.425,81   69.833.590,92   

PRESSUPOST 2025. ESTAT CONSOLIDAT 

  
En Euros

SALDOS Y OTRAS MAGNITUDES Año 2022
Tasa de variación 

2023/2022
Año 2023

Tasa de 

variación 

2024/2023

Año 2024

Tasa de 

variación 

2025/2024

Año 2025

Saldo de Operaciones corrientes 3.000,00 2,00% 3.060,00 2,00% 3.121,20 2,00% 3.183,62

  - Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) 3.000,00 2,00% 3.060,00 2,00% 3.121,20 2,00% 3.183,62

  - Derivados de modificaciones políticas (*) 0,00  0,00  0,00  0,00

Saldo de Operaciones de capital -3.900,00 2,00% -3.978,00 2,00% -4.057,56 2,00% -4.138,71

  - Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) -3.900,00 2,00% -3.978,00 2,00% -4.057,56 2,00% -4.138,71

  - Derivados de modificaciones políticas (*) 0,00  0,00  0,00  0,00

Saldo de Operaciones no financieras -900,00 2,00% -918,00 2,00% -936,36 2,00% -955,09

  - Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) -900,00 2,00% -918,00 2,00% -936,36 2,00% -955,09

  - Derivados de modificaciones políticas (*) 0,00  0,00  0,00  0,00

Saldo de Operaciones financieras 900,00 2,00% 918,00 23,79% 1.136,36 -15,95% 955,09

  - Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) 900,00 2,00% 918,00 2,00% 936,36 2,00% 955,09

  - Derivados de modificaciones políticas (*) 0,00  0,00  200,00 -100,00% 0,00

Saldo operaciones no financieras -900,00 2,00% -918,00 2,00% -936,36 2,00% -955,09

(+/-) Ajustes para el cálculo de capacidad o necesidad de financiación. SEC-10    

Capacidad o necesidad de financiación -900,00 2,00% -918,00 2,00% -936,36 2,00% -955,09

  

Deuda viva a 31/12 21.993.941,62 -10,06% 19.780.254,81 -15,33% 16.748.572,29 -22,21% 13.028.624,23

  - A corto plazo 2.000.000,00 0,00% 2.000.000,00 0,00% 2.000.000,00 0,00% 2.000.000,00

  - A largo plazo 19.993.941,62 -11,07% 17.780.254,81 -17,05% 14.748.572,29 -25,22% 11.028.624,23

Ratio de Deuda viva/ Ingresos Corrientes 79,68% 70,26% 58,32% 44,48%

DATOS CONSOLIDADOS

 
 
 
Per tot plegat, vist el Pla Pressupostari a mitjà termini elaborat per aquesta Entitat Local. 
 
S’informa, FAVORABLEMENT al present Pla Pressupostari 2023-2025 pels motius abans esmentats.” 

 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
1. L’article 29.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera (LOEPSF, en endavant), estableix que les Administracions Públiques 
elaboraran un pla pressupostari a mig termini en el qual s'emmarcarà l’elaboració dels seus 
pressupostos anuals i a partir del qual es garantirà una programació pressupostària coherent 
amb els objectius d’estabilitat pressupostària, deute públic i regla de la despesa.  
 
2. L'article 29.2 de la LOEPSF enuncia que els plans pressupostaris a mig termini 
tindran un període mínim de 3 anys i que com a mínim han de contenir:  
 
a) Els objectius d'estabilitat pressupostària, deute públic i regla de la despesa de les 
respectives Administracions Públiques.  
b) Les projeccions de les principals aplicacions pressupostàries d'ingressos i de despeses 
tenint en compte tant la seva evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes 
a modificacions, com l'impacte de les mesures previstes per al període considerat.  



 

 

c) Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades projeccions d'ingressos i 
despeses.  
d) Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a llarg 
termini de les finances públiques. 
 
3. L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, determina l’obligació de remetre 
anualment abans del 15 de març de cada any, els plans pressupostaris a mig termini en els 
quals s’enquadrarà l’elaboració del pressupostos anuals. 
 
 
Per això,  
 
DECRETO 
 
Primer i únic. Aprovar el pla pressupostari a mig termini 2023-2025 esmentat a l’informe 
emès per l’interventor.” 
 
 
4. Donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis que preveu 
la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per 
la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials (4t trimestre 2021). 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, de l’informe trimestral sobre el 
compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat 
en les operacions comercials (4t trimestre 2021) següent: 
 
“1.- Introducció i marc legal. 
 
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (LLCM), determina en 
el seu article quart l'obligatorietat de les Corporacions locals d'elaboració i remissió al Ministeri 
d'Economia i Hisenda d'un informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos per al 
pagament de les obligacions de cada entitat local. 
 
L’article 4 de l’esmentada Llei 15/2012 estableix l’obligació pels tresorers o , en el seu defecte els 
Interventors de les Corporacions locals d’elaborar trimestralment un informe sobre el compliment dels 
terminis previstos en la Llei del pagament de les obligacions de l’Entitat local, que ha d’incloure 
necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les que s’estigui incomplint 
el termini. 
 
 
2.- Dades corresponents al períodes de morositat. 
 
Per realitzar aquest informe s’han pres les dades de les factures pagades durant el trimestre de 
referència per part del Consell Comarcal que s’han comptabilitzat pel registre de factures del 
programa de comptabilitat. 
 

Factures pagades a data 31/12/2021 

 
Així doncs, durant el quart trimestre de l’exercici 2021 el Consell Comarcal del Vallès Oriental ha 
comptabilitzat un nombre de  564 pagaments de factures registrades per comptabilitat segons el 
quadrant següent: 



 

 

 

 
 
 

Factures pendents de pagament a data 31/12/2021 

 
Durant el QUART trimestre de l’exercici 2021 el consell Comarcal del Vallès Oriental ha comptabilitzat 
un nombre de factures pendents de pagament pel registre de factures al final del període segons els 
següents quadres. 
 
Aquests pagaments pendents es troben diferenciats d’acord amb la circular del Ministeri, en les 
classificacions sense import se suposa que no existeixen despeses i no apareixen reflectides. 
 

 
 
 
El període mig de pagament a proveïdors durant el present trimestre es: 
 
 

Códi entitat Entitat Rati operacions 
pagades 

Rati operacions 
pendents de 
pagament 

Període mitjà de 
pagament 
trimestral 

09-08-011-RR-000 Cm. Vallès Oriental (1,34) (8,53) (2,65) 

 
 



 

 

Interessos de demora pagats en el trimestre  

 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental no ha satisfet i/o pagat cap import en concepte d’interessos 
de demora pel període excedit entre el dia de pagament i el dia legalment establert.” 

 
17. Precs i preguntes. 
 
El president 
 
Abans de començar el torn dono la paraula al Jordi Manils, que m’havia comentat que volia 
fer un incís. 
 
El senyor Jordi Manils Tavio 
 
http://videoacta.vallesoriental.cat?pleno=20220323&orador=zx030&instante=1620 
 
Gràcies president, el nostre grup volem fer notar perquè és un tema que no és d’una 
afectació directa al plenari, a la nostra comarca, però sí que aquest plenari s’hi havia 
posicionat al respecte en diverses ocasions i sempre per unanimitat, i dins el Vallès Oriental 
hi ha molta gent que ha participat amb aquest moviment i molta gent que hi és sensible, 
volíem fer notar la nostra disconformitat, o la nostra perplexitat pel canvi de posició que ha 
tingut el president del govern amb el tema del Sàhara, entenem que és un tema 
suficientment seriós i important com perquè el consensuem amb totes les forces polítiques 
aquí representades i per tant, el plantejament que volíem fer des del nostre grup és que 
treballem a partir d’avui en consensuar un text i que al proper plenari, o a la propera trobada 
que tinguem, l’aprovem i que sigui consensuat per part de totes les forces aquí presents si 
ho veieu convenient. 
 
El president 
 
http://videoacta.vallesoriental.cat?pleno=20220323&orador=zx001&instante=1693 
 
Moltes gràcies, recollim la proposta per consensuar aquest text. 
 
El senyor Marc Candela i Callado 
 
http://videoacta.vallesoriental.cat?pleno=20220323&orador=zx002&instante=1699 
 
Nosaltres per disposició logística el que farem, com que tenim un parell o tres 
d’intervencions, hem deixat aquest lloc buit per intervenir, ja avanço que dos companys 
meus faran un prec cada un i jo faré dos intervencions que seran pregunta i prec. Per una 
banda aquest matí hem tingut Consell d’alcaldies, als darrers consells d’alcaldies anem 
veient que hi ha consellers i conselleres del govern que hi són convidats, o la sensació que 
tenim és aquesta, en tot cas saber si això és així i sol·licitar que entenem que per major 
transparència i capacitats del Consell d’alcaldies, proposar i fer el prec que es faci arribar 
l’ordre del dia dels consells d’alcaldies a tots els consellers i conselleres d’aquest plenari i 
que també puguin assistir com a oients a aquests consells d’alcaldies. 
 
L’altre tema, la seu del Consell Comarcal, una altra vegada ens hem enterat, i ens alegrem 
que al final no hi ha dubte de l’aposta pels antics jutjats, cosa que ens congratulem, ens sap 
greu que en un clima que nosaltres ens hem predisposat se’ns hagués avisat abans que 
això sortiria i seria públic, però en tot cas és la enèsima vegada que ens queixem per aquest 
tema, el que sí que vull demanar i és un prec, és que ens hi posem a treballar i que sigui la 
última vegada que ens enterem d’avenços en aquest sentit per la premsa, que busquem 

http://videoacta.vallesoriental.cat/?pleno=20220323&orador=zx030&instante=1620
http://videoacta.vallesoriental.cat/?pleno=20220323&orador=zx001&instante=1693
http://videoacta.vallesoriental.cat/?pleno=20220323&orador=zx002&instante=1699


 

 

òrgans de coordinació, de control i de seguiment de les evolucions del projecte, i que se’ns 
tingui en compte en aquest sentit, volem ser-hi, ho hem dit diverses vegades, i que agilitzem 
un òrgan de seguiment més enllà del govern on hi puguem ser tots els grups, també els de 
l’oposició, que ens interessi estar en aquest punt. 
 
El president 
 
http://videoacta.vallesoriental.cat?pleno=20220323&orador=zx001&instante=1830 
 
Contesto un moment, no sé a que es refereix però es va trucar a tots els consellers tant de 
govern com de l’oposició, recordo que es va trucar per dir que iniciàvem un procés per 
treballar tot el tema de la seu, crec que en aquell moment vostè tenia un tema personal i 
vam parlar amb el senyor Galiano, no sé si ho va traspassar, però vam ser transparents en 
aquest sentit, potser no va haver una entesa però la nostra idea en cap moment és amagar 
res sinó al contrari, així ho hem demostrar i ho vam demostrar, vam trucar els diferents 
grups i potser ha estat un malentès, però en cap moment no teníem intenció de dir res que 
no fos. I l’altre prec que vostè diu ens ho mirem i no hi ha problema pel tema de 
transparència puguin venir, si així ho recullen que puguin venir tant de govern com no, cap 
problema i l’enviarem també l’ordre del dia del Consell d’alcaldies, sense problema. 
 
El senyor Enric Gisbert i Tomàs 
 
http://videoacta.vallesoriental.cat?pleno=20220323&orador=zx003&instante=1905 
 
Bona tarda a tothom, volia fer un prec respecte a les respostes que se’ns van donar a la 
bateria de preguntes que vàrem fer sobre els pressupostos, és una cosa bastant simple però 
sí que ens ha cridat l’atenció, el fet de les places de pàrquing que es paguen per gerència i 
pel president, crec recordar que eren 1440 euros, i en tot cas destacar que entenem que hi 
ha fórmules més imaginatives a tenir en compte els números del Consell Comarcal. Això què 
vol dir, se’ns ocurreix per exemple que tenim un regidor de mobilitat a l’Ajuntament de 
Granollers, el Juanma Segovia, que controlaràs zona blava, zona verda, i tot això pot 
significar que arribeu a un conveni i que no ens suposi cap despesa, desconec la freqüència 
de les visites al Consell Comarcal, m’imagino que el gerent és el dia a dia, però en qualsevol 
cas entenem que la zona d’aparcament pot ser més econòmica i es podria arribar a tenir un 
cost sinó 0, gairebé, i estalviar-nos aquests diners. 
 
El senyor Ignasi Martínez Murciano 
 
http://videoacta.vallesoriental.cat?pleno=20220323&orador=zx010&instante=1996 
 
Primer celebrar que ens veiem les cares, això és interessant. Volia fer un prec/reflexió, si em 
permeteu, de vegades em surten d’aquests i estic aquí com a conseller comarcal però els 
que som alcaldes no ens podem treure el barret d’alcaldes i era per una reflexió d’algo que 
he viscut aquest matí al Consell d’alcaldies i que en altres activitats he anat veient amb el 
temps, i és una reflexió de dir que per mi crec que tinc molt clar què és el Consell Comarcal i 
quina és la funció, només en el ple d’avui hem estat aprovant tots els punts que aprovem 
son accions de recolzament als ajuntaments, serveis, prestació de serveis, etc. I crec que a 
la política hem de fer una mica el mateix, què vull dir amb això? Tinc molt clar, crec que ha 
de ser així, que el Consell Comarcal està per fer feina per estar al costat dels ajuntaments i 
ajudar els ajuntaments i això és tant a la part tècnica com a la part política, és a dir, podem 
fer política, evidentment, no estic dient que no, sempre s’ha fet i ha de ser així perquè és un 
òrgan polític però aquest matí per diferents coses que han passat, no tothom hi era però els 
que hi heu estat segurament ho heu viscut, crec que no hem d’oblidar que la sobirania és 
dels ajuntaments i el Consell Comarcal és un òrgan que ha d’ajudar molt els ajuntaments 

http://videoacta.vallesoriental.cat/?pleno=20220323&orador=zx001&instante=1830
http://videoacta.vallesoriental.cat/?pleno=20220323&orador=zx003&instante=1905
http://videoacta.vallesoriental.cat/?pleno=20220323&orador=zx010&instante=1996


 

 

perquè al final consells comarcals i ajuntaments estem per estar al costat de les persones i 
per fer que als nostres pobles es visqui millor, i en aquest cas a la comarca. I és una reflexió 
que faig en veu alta a tothom de dir, escolteu, no ens oblidem d’això. És a dir, quan es parla 
de temes, no oblidem quin és l’ordre del protocol, per dir-ho d’alguna manera, si resulta que 
surt una iniciativa des de qualsevol ajuntament de la nostra comarca, el que ha de fer el 
Consell Comarcal és recolzar-la i crec que de vegades en algunes accions, entenc que 
sempre des del benentés de que amb bona voluntat es fan accions també des del Consell 
Comarcal o des d’ajuntaments, però no ens oblidem d’això, que poden sortir iniciatives de 
consells comarcal i que poden sortir des d’ajuntaments però que per mi sempre la custòdia 
del territori i qui està electe pels ciutadans i les ciutadanes són els ajuntaments, i ho dic com 
a reflexió perquè no és un prec, és una reflexió que crec que episodis de confrontació, no sé 
com dir-ho tampoc, no és que transcendeix ho personal, però és una crida a tothom de dir 
no ens oblidem de perquè estem aquí i al final cada 4 anys la gent ens vota 
democràticament i el Consell Comarcal ha d’estar per això, per estar al costat dels 
ajuntaments com es fa des de fa molts anys governi qui governi, i aquesta és la meva petita 
reflexió que volia compartir amb tots vosaltres. 
 
El president 
 
http://videoacta.vallesoriental.cat?pleno=20220323&orador=zx001&instante=2181 
 
Ignasi, totalment d’acord, ja hem vist que hem posat en pràctica, de El Brull, aquest projecte 
de biomassa que s’està fent des del Baix Montseny, i per això deia aquest matí inclús que 
hem de portar experiències dels ajuntaments per no copiar-les, perquè moltes vegades ens 
passa que els ajuntaments volem fer iniciatives i ja s’estan fent, com per exemple a Caldes 
el tema de les comunitats energètiques, i com deies, veig que està el Jaume Viure per aquí, 
s’està fent una gran feina en tot el tema de medi ambient, però des de serveis socials o 
d’altres llocs, no vull anomenar ningú perquè ningú es quedi endarrere però crec que s’està 
fent una bona feina, com bé dius hem de seguir en aquesta línia de donar suport als 
ajuntaments, estigui qui estigui, això està clar perquè com dèiem a la política hem de posar 
les persones en el centre, sobretot en el centre perquè al final, com deies, estem aquí 
perquè ens han votat i hem de donar resposta a aquelles persones del nostre territori, en 
aquest cas del Vallès Oriental. 
 
La senyora Núria Carné i Navarro 
 
http://videoacta.vallesoriental.cat?pleno=20220323&orador=zx009&instante=2258 
 
Gràcies, bona tarda a tothom, és una pregunta molt clara i curteta, tenint en compte que ara 
farà un mes de l’inici d’aquesta terrible guerra que està succeint a Ucraïna, voldríem saber 
què ha fet el Consell Comarcal, ja sabem que no som finalistes, però si ha fet alguna cosa i 
ens ho poden explicar, o en cas que tinguin previst fer-ho, si hi ha alguna línia d’ajuda per 
exemple en la qual estiguin treballant i que properament tots els ajuntaments ens puguem 
beneficiar, gràcies. 
 
El senyor Jordi Manils Tavio 
 
http://videoacta.vallesoriental.cat?pleno=20220323&orador=zx030&instante=2299 
 
Sobre la qüestió que fèieu al principi, sobre el Consell d’alcaldies, formalment qui assisteix 
és el president i els vicepresidents del Consell Comarcal, són els que són membres, i a més 
a més, crec que seguim una rutina que ja es feia al mandat anterior, s’hi conviden els 
consellers que tenen a veure amb els temes que s’hi tracten, és a dir, si parlem de serveis 
socials té sentit que hi sigui present la consellera de serveis socials, és això el que fem, és a 
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dir, els consellers que hi van són els que tenen a veure amb el tema que es tracta i/o els 
vicepresidents i el president.  
 
Jo demanava la paraula al president per fer una reflexió sobre la reflexió de l’Ignasi, 
totalment d’acord amb el que has explicat, sempre dic que som una cooperativa 
d’ajuntaments i com a tal, donem serveis als ajuntaments, però també tenim una funció 
competencial adjudicada que és vetllar per l’interès general i crec que no la podem perdre 
de vista, és a dir, no sempre i hem sap greu ser aguafiestas, no sempre podem recolzar 
totes les iniciatives dels ajuntaments perquè potser una iniciativa d’un ajuntament 
directament perjudica a tres ajuntaments més, llavors el Consell Comarcal també ha de tenir 
criteri polític i ha de ser capaç de veure quines iniciatives son prioritàries i quines es poden 
recolzar, quines es poden calendaritzar d’una altra manera, i entenent la reflexió que feies 
Ignasi, crec que tots plegats que fem política hem d’entendre que el Consell Comarcal ha de 
tenir un cert criteri i defensar l’interés general de la comarca i allò que beneficia a més 
vallesans i vallesanes sempre, i volia puntualitzar això. 
 
El president 
 
http://videoacta.vallesoriental.cat?pleno=20220323&orador=zx001&instante=2409 
 
Moltes gràcies i ja per últim comentàvem el que s’està fent des del Consell Comarcal pel 
tema de la guerra d’Ucraïna, aquest matí al Consell d’alcaldies ha quedat clar tot el ventall 
de serveis que s’estan portant a terme des del Consell, dir també que des de Creu Roja 
s’han posat a disposició del Consell Comarcal perquè vam parlar amb el Xavi Guàrdia de 
Creu Roja, que son els que tenen la competència en que la gent quan arriba aquí fer tota la 
recollida i s’enviarà una guia a tots els ajuntaments, a disposició dels 39 municipis, en la 
qual s’explica, el Carles ho té molt ben documentat, tots els passos a seguir. També s’ha 
parlat del tema de la traducció, que des del Fons Català de Cooperació, que també estava 
l’alcalde de Caldes que és el president, comentaven això, que hi ha diferents òrgans 
d’intèrprets sobretot per donar suport. A partir d’aquí arribarà una guia de totes les coses 
que s’estan recollint, com sabeu el Consell Comarcal no disposa d’uns diners extraordinaris, 
tots son finalistes, no podem destinar uns diners, si podem els destinarem en polítiques 
d’allò que puguem, però com sabem haurem d’anar a buscar i a trucar portes, com sempre 
hem fet des de que estic és potser el lloc on més m’he mogut per trucar portes perquè ens 
donin diners per poder donar suport en cas que necessitéssim diners, però tot 
l’acompanyament i el seguiment des del Consell s’està fent, com dèiem, i farem arribar 
aquesta guia. Volem fer-la arribar també als diferents grups perquè la tingueu i també 
repartir-la als consells. 
 
El senyor Marc Candela i Callado 
 
http://videoacta.vallesoriental.cat?pleno=20220323&orador=zx002&instante=2518 
 
Contestant al Jordi i a vosaltres, precisament per això, pel que acaba de passar ara, en tot 
cas hi ha consellers i conselleres que estan a l’oposició que ens han fet la pregunta, què 
estava fent el Consell Comarcal pel tema d’Ucraïna, heu contestat ara bé però al principi heu 
dit “ja s’ha respost aquest matí”, precisament per això, ja sabíem el criteri aquest perquè ho 
havíem preguntat anteriorment però aquí el que diem és que més enllà que el criteri sigui 
aquest, obrir-lo perquè poden haver consellers i conselleres d’aquí o de qualsevol grup que 
sigui de l’oposició que el camí via Consell d’alcaldes o via govern local puguin perdre 
informació, per tant per això convidar-los en aquests plens, era això, gràcies. 
 
El president 
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http://videoacta.vallesoriental.cat?pleno=20220323&orador=zx001&instante=2567 
 
Molt bé, perfecte, com hem dit abans mirem com està recollit i si no hi ha problema... doncs 
si no hi ha res més, als que ens estan seguint moltes gràcies i a tots, consellers i 
conselleres, i com no pot ser d’una altra manera donar les gràcies també als treballadors i 
treballadores del Consell Comarcal per tota la feina que feu. 
 
 
S’aixeca la sessió a les dinou hores i cinquanta minuts, de la qual cosa, com a secretària 
accidental, dono fe, amb el vistiplau del senyor president. 
 
Document signat electrònicament. 

http://videoacta.vallesoriental.cat/?pleno=20220323&orador=zx001&instante=2567
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