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ACTA DEL PLE 

 
Identificació de la sessió  
Núm.  2019/3 
Caràcter: Sessió Extraordinària 
Data: 10 d´abril de 2019 
Hora d’inici:  19:06 h 
Hora de fi: 19:15 h 
Lloc: SALA DE PLENS 
 
Hi assisteixen:  
 
Senyor David Ricart i Miro, President 
Senyora Maria Teresa Bada i Franquet 
Senyora Maria Lluïsa Berdala i Cirera 
Senyor Albert Camps i Giro 
Senyora Dolors Castella i Puig 
Senyor Joan Davi i Mayol 
Senyor Carles Fernandez i Perez 
Senyora Marialluisa Ferre i Garcia 
Senyor Joan Josep Galiano i Peralta 
Senyor Ferran Jimenez i Muñoz 
Senyor Jose Luis Lopez i Carrasco 
Senyor Jordi Manils i Tavio 
Senyor Daniel Martin i Oller 
Senyora Magali Miracle i Rigalos 
Senyor Joan Mora i Alsina 
Senyor Pep Mur i Planas 
Senyor Ignasi Simon i Ortoll 
Senyor Marc Uriach i Cortinas 
Senyor Jose Alexander Vega i Sabugueiro 
 
També hi assisteixen: 
 
Senyora Esperanza Colom i Canal, Interventora 
Senyor Ignasi Valls i Vilaro, Gerent 
Senyor Jordi Vendrell i Ros, Secretari Accidental 
 
Han Excusat la seva absència: 
 
Senyora Susana Calvo i Casadesus 
 Senyor Marc Candela i Callado 
 Senyora Mireia Dionisio i Cale 
 Senyor Oriol Hernandez i Planas 
 Senyora Angeles Maria Menchen i Gallardo 
 Senyora Nuria Muñoz i Herrera 
 Senyora Maria Oliver i Reche 
Senyor Carme Palacios i Manuel 
Senyor Isidre Pineda i Moncusi 
Senyor Alfons Planas i Jubany 
Senyor Alex Sastre i Prieto 
 Senyora Susana Villa i Puig 
Senyora Marta Vilaret i Garcia 
Senyor Jordi Xena i Ibáñez 
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S’inicia la sessió a les dinou hores i sis minuts , amb l’ordre del dia següent: 
 
I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1. Aprovar l'acta de la sessió de 20 de març de 2019. 
 
L’acta de la sessió de 20 de març de 2019, s’aprova per unanimitat dels 19 membres 
assistents, essent 33 de dret i 33 de fet. 
 
PRESIDÈNCIA 
 
2. Dictamen d'aprovació del reglament orgànic del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental. 
 
El president 
 
Comentar, abans ho hem explicat a la Junta de Portaveus, que a l’article 110 hem modificat 
els dies de termini de presentació de persones candidates a la Gerència, que la proposta 
que teníeu posa set dies, però el que aprovaríem serien quinze dies, tal i com es va 
demanar a la Comissió Informativa. Per tant aquest seria el canvi respecte a la informativa. 
Alguna paraula? 
 
El senyor Ignasi Simon i Ortoll 
 
Sí, seré molt breu. En tot cas és un tema que hem anat treballant a les comissions 
informatives, nosaltres sempre hem donat el nostre parer sobre el que pensàvem sobre 
l’oportunitat d’aprovar o no aprovar en aquests moments de final de mandat el ROC, tenim 
punts de vista diferents, el president considera que és millor tenir-lo aprovat i que el nou 
equip de govern engegui amb això aprovat, nosaltres pensàvem que és millor al revés, en el 
sentit sobretot que deixar-ho preparat està molt bé, pensem que és un bon treball i s’ha 
treballat força bé, però que hauríem de donar-li, diguem, l’oportunitat al nou equip de govern 
que sigui qui ho aprovés. Són punts de vista diferents però volia plasmar-ho. També no 
acabem de veure clar el tema de poder fer plens virtuals, amb vots a distància, no ho 
acabem de veure, d’altres coses sí, però aquesta no, i tampoc acabem de veure exactament 
el tema de l’elecció del gerent. Tot i amb aquestes consideracions, nosaltres votarem a favor 
igualment, però volia que constés en acta aquests punts de vista diferents que tenim 
respecte el ROC que avui passem a aprovar. 
 
El president 
 
Molt bé, agraeixo el vot a favor del grup socialista, i en tot cas un aclariment, el reglament no 
parla de plens virtuals, sinó de la possibilitat de participar de forma virtual en el Ple, que és 
diferent. Alguna paraula més? No? 
 
Coneguda la part dispositiva del dictamen de Presidència, de 5 d’abril de 2019, que és el 
que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 

 
1. El 8 de març de 2019, el senyor David Ricart i Miró, president del Consell Comarcal del 

Vallès Oriental,  ha emès l’informe següent:  
 

“ 
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El 25 d’abril de 1989, el Ple va aprovar el Reglament orgànic del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental. Aquest reglament va ser publicat al Butlletí oficial de la província de Barcelona núm. 244, 
el 12 d’octubre de 1989, modificat posteriorment mitjançant acord de Ple de 5 d’octubre de 2011, 
publicat al BOPB de 12 de desembre de 2011.   
 
La Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
configura la comarca com a ens local amb personalitat jurídica pròpia, formada per municipis per 
a la gestió de competències i serveis locals, la qual forma part del sistema institucional de la 
Generalitat sens perjudici de llur autonomia.  
 
El Reglament orgànic comarcal neix de la potestat reglamentària i d’autoorganització del Consell 
Comarcal,  prevista a l’article 12 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2003, de 4 de novembre, d’ara en endavant TRLOC, i a l’article 3 i  8 del Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril, d’ara en endavant TRLMRLC. 
 
Les modificacions legislatives i l’aprovació de noves lleis amb transcendència en el règim jurídic 
local han determinat la necessitat d’un nou reglament orgànic comarcal adaptat als requeriments i 
a la idiosincràsia comarcal i d’aquesta institució que doni resposta al model comarcal configurat 
en base al principi d’autonomia local i al principi de subsidiarietat reconegut a la Carta Europea 
d’Autonomia Local.  
 
D’acord amb l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, cal fer avinent que el Reglament que es proposa és conforme als 
principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència.  En 
aquest sentit, és inqüestionable que la regulació de l’organització comarcal adaptada als nous 
temps dotarà de major funcionalitat i eficàcia al Consell Comarcal.   
 
Aquestes circumstàncies, unides a la ferma convicció que els reglaments orgànics no han de 
quedar relegats únicament a precisar la legislació de règim local estatal i autonòmica, és el que 
ha motivat a redactar i proposar aquest text, que no és una mera proposta de modificació i 
adaptació de l’anterior Reglament Orgànic, sinó una proposta més ambiciosa, de creació d’un 
instrument nou organitzatiu que integri i doni resposta al nostre model comarcal i el qual es podria 
qualificar com un reglament de nova generació, enllaçat amb el concepte de governabilitat local, 
que integra la transparència, la participació ciutadana i la rendició de comptes, però també un 
model alineat de política i gestió.  
 
Amb aquest objectiu, regula l’organització comarcal, mitjançant l’establiment d’aspectes tan 

decisius com els principis inspiradors de l’activitat comarcal; les normes sobre constitució, 

vigència i finalització del mandat corporatiu; l’organització comarcal de caràcter necessari i de 

caràcter complementari; el règim de funcionament i el règim jurídic dels seus òrgans i l’estatut 

dels membres de la corporació. Així mateix, es regula d’una manera específica la informació i 

participació ciutadana d’acord amb la nova legislació del procediment administratiu, en base als 

principis d’objectivitat i transparència, celeritat i eficàcia i d’acord amb el concepte bon govern i 

qualitat democràtica que ha de presidir l’actuació comarcal, amb l’establiment dels canals 

necessaris per a facilitar la participació de la ciutadania en els assumptes públics, com a autèntics 

titulars de drets.  

 
És per tot això que proposo: 
 
Únic.- Aprovar el Reglament orgànic comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental, d’acord 
amb llur procediment preceptiu.   
 

2. El 13 de febrer de 2019, es presentà l’esborrany de la proposta de Reglament orgànic 
comarcal a la Junta de Portaveus. Aquest mateix dia es feu arribar el text a tots els 
grups comarcals per tal que poguessin fer aportacions al text, comentaris o esmenes, 
fent-se el retorn el 27 de febrer de 2019, en una nova sessió de Junta de Portaveus.  
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3. El 8 de març de 2019, el secretari accidental de la corporació, senyor Jordi Vendrell i 
Ros, ha emès l’informe preceptiu.  

 
4. El 29 de març de 2019, el Consell d’alcaldes i alcaldesses del Vallès Oriental va aprovar 

informar favorablement aquesta proposta. 
 
5. El 5 d´abril de 2019 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
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.  
 

2. La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.  
 

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

4. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.  
 

5. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  
 

6. El Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat mitjançant el 
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre 
 

7. L’article 14 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat 
mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix que és competència 
del Ple, entre d’altres, l’aprovació del reglament orgànic i les ordenances. 
 

8. L’article 19.2 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat 
mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa que el Consell 
d’Alcaldes ha d’emetre prèviament un informe sobre l'aprovació del reglament orgànic i 
de les ordenances. 
 

9. L’article 114.3 lletra a) 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’aprovació i la modificació 
del reglament orgànic propi de la corporació.   
 
Així mateix, l’article 47.2 lletra f) 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 
l’aprovació i la modificació del reglament orgànic propi de la corporació.   
 

10. 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 tracti de matèries per 
a les quals la llei exigeix un quòrum de votació especial.   
 
 

11. L’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les de bases de règim local i 
l’article 178 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que fa al procediment d’aprovació 
de les ordenances i el reglaments. 
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Per això, 
 
PROPOSO al Consell d’Alcaldes que acordi: 
 
1. Aprovar el reglament orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental, d’acord amb el 

redactat següent:  

“PREÀMBUL 
  
El 25 d’abril de 1989, el Ple va aprovar el Reglament orgànic del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental. Aquest reglament va ser publicat al Butlletí oficial de la província de Barcelona núm. 244, el 
12 d’octubre de 1989, modificat posteriorment mitjançant acord de Ple de 5 d’octubre de 2011, 
publicat al BOPB de 12 de desembre de 2011.   
 
La Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, configura 
la comarca com a ens local amb personalitat jurídica pròpia, formada per municipis per a la gestió de 
competències i serveis locals, la qual forma part del sistema institucional de la Generalitat sens 
perjudici de llur autonomia.  
 
El Reglament orgànic comarcal neix de la potestat reglamentària i d’autoorganització del Consell 
Comarcal,  prevista a l’article 12 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2003, de 4 de novembre, d’ara en endavant TRLOC, i a l’article 3 i  8 del Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril, d’ara en endavant TRLMRLC. 
 
Les modificacions legislatives i l’aprovació de noves lleis amb transcendència en el règim jurídic local 
han determinat la necessitat d’un nou reglament orgànic comarcal adaptat als requeriments i a la 
idiosincràsia comarcal i d’aquesta institució que doni resposta al model comarcal configurat en base 
al principi d’autonomia local i al principi de subsidiarietat reconegut a la Carta Europea d’Autonomia 
Local.  
 
D’acord amb l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, cal fer avinent que aquest reglament és conforme als principis de 
necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència.  En aquest sentit, 
és inqüestionable que la regulació de l’organització comarcal adaptada als nous temps dotarà de 
major funcionalitat i eficàcia al Consell Comarcal.   
 
Aquestes circumstàncies, unides a la ferma convicció que els reglaments orgànics no han de quedar 
relegats únicament a precisar la legislació de règim local estatal i autonòmica, és el que ha motivat al 
Consell Comarcal del Vallès Oriental a redactar i proposar al Ple aquest text, que no és una mera 
proposta de modificació i adaptació de l’anterior Reglament Orgànic, sinó una proposta més 
ambiciosa, de creació d’un instrument nou organitzatiu que integri i doni resposta al nostre model 
comarcal i el qual es podria qualificar com un reglament de nova generació, enllaçat amb el concepte 
de governabilitat local, que integra la transparència, la participació ciutadana i la rendició de 
comptes, però també un model alineat de política i gestió.  
 
Amb aquest objectiu, es regula l’organització comarcal, mitjançant l’establiment d’aspectes tan 

decisius com els principis inspiradors de l’activitat comarcal; les normes sobre constitució, vigència i 

finalització del mandat corporatiu; l’organització comarcal de caràcter necessari i de caràcter 

complementari; el règim de funcionament i el règim jurídic dels seus òrgans i l’estatut dels membres 

de la corporació. Així mateix, es regula d’una manera específica la informació i participació ciutadana 

d’acord amb la nova legislació del procediment administratiu, en base als principis d’objectivitat i 

transparència, celeritat i eficàcia i d’acord amb el concepte bon govern i qualitat democràtica que ha 

de presidir l’actuació comarcal, amb l’establiment dels canals necessaris per a facilitar la participació 

de la ciutadania en els assumptes públics, com a autèntics titulars de drets.  

 
TÍTOL PRELIMINAR. OBJECTE, RANG I ÀMBIT D’APLICACIÓ 
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Article 1. Objecte  

  
Aquest Reglament té com a objecte regular l’organització i el règim de funcionament dels òrgans 

comarcals, llur règim jurídic, les normes procedimentals bàsiques i l’estatut dels membres de la 

corporació, d’acord amb la potestat que a aquests efectes li atorga al Consell Comarcal l’article 8.1.a) 

del TRLMRLC. 

 
Així mateix, aquest Reglament estén llur objecte a la regulació de les formes, mitjans i procediments 
per a fer efectiu el dret d’informació i participació ciutadana reconegut a l’article 154 i següents de la 
Llei esmentada amb anterioritat i a l’accés a la informació pública i integrar totes aquelles millores 
incloses en la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. D’aquesta manera s’assumeix el concepte de bon govern i l’apropament entre les institucions 
i la ciutadania  a partir del govern obert que faciliten els mitjans electrònics, entès com un sistema 
d’actuació i gestió dels afers públics que fa possible un diàleg permanent entre l’Administració i els 
ciutadans, la participació i la col·laboració d’aquests en la definició de les polítiques públiques i una 
millor transparència en el retiment de comptes i l’exigència de responsabilitats. 
 

Article 2. Rang jeràrquic i legislació aplicable  
  
1. Aquest Reglament orgànic comarcal constitueix la font normativa reglamentària bàsica a nivell 

organitzatiu del Consell Comarcal del Vallès Oriental el qual, juntament amb l’Estatut 

d’autonomia de Catalunya, el TRLOC, el TRLMRLC i la legislació bàsica estatal conformen la 

regulació de l’organització comarcal.  

 

2. La Carta Europea d’Autonomia Local és directament aplicable, així com les disposicions 

bàsiques de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques, i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i 

qualsevol altra disposició legal, estatal o autonòmica, que per raó de la matèria o pel seu 

caràcter bàsic sigui d’aplicació directa.  

 

3. El Reglament d’organització, funcionament i règim Jurídic de les corporacions locals, aprovat per 

Decret 2568/1986, de 28 de novembre, té caràcter supletori respecte de llacunes d’aquest 

Reglament que no puguin ser salvades mitjançant l’aplicació d’altres articles d’aquest o dels 

principis generals que l’informen i la legislació a que s’ha fet referència en l’apartat 1 i 2 d’aquest 

article.  

 

Així mateix, té caràcter supletori qualsevol altra norma reglamentària, estatal o autonòmica, que 

en matèria d’organització local o comarcal pogués aprovar-se en el futur sempre i quan no tingui 

la naturalesa de norma bàsica.   

 

Article 3. Àmbit d’aplicació   
  
Aquest Reglament és d’aplicació al Consell Comarcal del Vallès Oriental i en el cas que hi hagi, llurs 

organismes autònoms, entitats públiques empresarials i societats mercantils de capital o control 

comarcal, en allò que els pugui afectar, quan els articles d’aquest Reglament s’hi refereixin.  

 
TÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS 

  
Article 4. Naturalesa jurídica, personalitat i capacitat  

  
1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental és una entitat local de caràcter territorial formada per 

l'agrupació dels municipis d’Aiguafreda, l’Ametlla del Vallès, Bigues i Riells, Caldes de Montbui, 

Campins, Canovelles, Cànoves i Samalús, Cardedeu, Figaró-Montmany, Fogars de Montclús, les 

Franqueses del Vallès, la Garriga, Granollers, Gualba, la Llagosta, Lliçà d'Amunt, Lliçà de Vall, 

Llinars del Vallès, Martorelles, Mollet del Vallès, Montmeló, Montornès del Vallès, Montseny, 

Parets del Vallès, la Roca del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Esteve de 

Palautordera, Sant Feliu de Codines, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor, 

Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Martorelles, Santa Maria de Palautordera, 
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Tagamanent, Vallgorguina, Vallromanes, Vilalba Sasserra i Vilanova del Vallès per a la gestió de 

competències i serveis locals, té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia per al 

compliment dels seus fins i forma part del sistema institucional de la Generalitat. 

 
2. En compliment de llurs finalitats, el Consell Comarcal del Vallès Oriental actua amb personalitat 

jurídica única, sens perjudici de la possibilitat de creació, dins de la seva pròpia organització i en 

ús de la seva potestat d’autoorganització, d’òrgans comarcals de caràcter descentralitzat que, 

d’acord amb l’ordenament jurídic, puguin gaudir de personalitat jurídica pròpia d’acord amb llur 

estatut de creació.  

  
3. En l’àmbit de les seves competències i d’acord amb la legislació que correspongui, el Consell 

Comarcal del Vallès Oriental té plena capacitat jurídica per adquirir, posseir, reivindicar, 

permutar, gravar o alienar tota classe de béns i drets, celebrar contractes, establir i explotar 

obres o serveis públics, exercir la iniciativa pel desenvolupament d’activitats econòmiques en 

règim de lliure concurrència en el marc de l’economia de mercat, obligar-se i exercir tot tipus 

d’accions administratives o judicials en defensa dels seus drets.  

  
Article 5. Potestats administratives i prerrogatives   

  

1. Com a administració pública de caràcter territorial, i en l’àmbit de llurs competències, corresponen 

al Consell Comarcal del Vallès Oriental les potestats següents:  

  
a) La reglamentària i d’autoorganització.  

  
b) La tributària i financera.  

  
c) La de programació o planificació.  

  
d) L’expropiatòria.  

 
e) La d’investigació, atermenament i recuperació d’ofici de llurs béns.  

  
f) La d’execució forçosa i la sancionadora.  

  
g) La de revisió d’ofici de llurs actes i acords.  

 
h) La d'inembargabilitat de llurs béns i drets, en els termes establerts per les lleis, i les de 

prelació, de preferència i altres prerrogatives reconegudes a la hisenda pública en relació 
amb llurs crèdits, sens perjudici de les que corresponen a la hisenda de l'Estat i de la 
Generalitat. 

 
i) La d'exempció dels impostos de l'Estat i de la Generalitat, en els termes establerts per les 

lleis. 
 

2. El Consell Comarcal del Vallès Oriental, com a entitat local territorial, gaudeix també de les 

prerrogatives següents: 

 
a) La de presumpció de legitimitat i la d'executivitat de llurs actes i acords. 

 

b) La d'inembargabilitat de llurs béns i drets, en els termes establerts per les lleis, i les de 

prelació, de preferència i altres prerrogatives reconegudes a la hisenda pública en relació 

amb llurs crèdits, sens perjudici de les que corresponen a la hisenda de l'Estat i de la 

Generalitat. 

 

c)  La d'exempció dels impostos de l'Estat i de la Generalitat, en els termes establerts per les 

lleis. 
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3. El Consell Comarcal del Vallès Oriental, en ús de llur potestat reglamentària i en l’àmbit de les 

seves competències, pot dictar disposicions de caràcter general, les quals adopten la forma 

d’ordenances o reglaments.  

 

Per a l’aprovació de disposicions de caràcter general i en l’àmbit de les competències pròpies, el 

Consell Comarcal del Vallès Oriental no precisa d’una habilitació legal prèvia. No obstant això, 

aquestes disposicions no poden regular en cap cas, sense prèvia habilitació legal, matèries 

sotmeses a reserva legal.  

  
  

Article 6. Principis generals d’actuació  
  

El Consell Comarca del Vallès Oriental serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d’acord 
amb els principis d’eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, amb submissió 
plena al dret. Ha de respectar en la seva actuació i relacions els principis següents: 
a) Servei efectiu als ciutadans. 
b) Simplicitat, claredat i proximitat als ciutadans. 
c) Participació, objectivitat i transparència de l’actuació administrativa. 
d) Racionalització i agilitat dels procediments administratius i de les activitats materials de gestió. 
e) Bona fe, confiança legítima i lleialtat institucional. 
f) Responsabilitat per la gestió pública. 
g) Planificació i direcció per objectius i control de la gestió i avaluació dels resultats de les polítiques 

públiques. 
h) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats. 
i) Economia, suficiència i adequació estricta dels mitjans als fins institucionals. 
j) Eficiència en l’assignació i la utilització dels recursos públics. 
k) Cooperació, col·laboració i coordinació entre les administracions públiques. 

 

 

TÍTOL SEGON. DE LA CONSTITUCIÓ, VIGÈNCIA I FINALITZACIÓ DEL MANDAT CORPORATIU   
 

Capítol I De la constitució del Consell Comarcal 
  

Article 7. Designació dels membres del Consell Comarcal 
  
1. D’acord amb l’article 21 del TRLOC, amb el títol Designació dels membres del consell, un cop feta 

l'assignació de llocs regulada a l’article 20 del TRLOC, la junta electoral convoca separadament, 
dins els cinc dies següents, els representants dels partits polítics, de les coalicions, de les 
federacions i de les agrupacions que han obtingut llocs en el consell comarcal perquè designin les 
persones que han d'ésser proclamades membres entre les que gaudeixen de la condició de 
regidors dels municipis de la comarca i, a més, les suplents que han d'ocupar les vacants 
eventuals, en nombre mínim de cinc, o igual al nombre de candidats o candidates, si els llocs que 
corresponen no arriben a aquesta xifra. 
 

2. Cap partit, coalició, federació o agrupació no pot designar més d'un terç dels membres que li 
corresponen en el consell comarcal, entre regidors que són del mateix municipi, llevat dels casos 
en què això impedeixi d'ocupar tots els llocs que li corresponen. 
 

3. Un cop efectuada l'elecció, la junta electoral proclama els membres del consell comarcal electes i 
els suplents, lliura les credencials corresponents i tramet al consell comarcal la certificació 
acreditativa dels electes i dels suplents. La composició del consell comarcal s'ha de fer pública en 
els taulers d'anuncis dels municipis de la comarca i en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 
 

4. En cas de traspàs o d'incapacitat d'un conseller o d’una consellera comarcal o de renúncia de la 
seva condició, la vacant s'ha d'ocupar mitjançant un o una dels suplents, d'acord amb l'ordre 
establert entre ells o elles. Si no és possible ocupar alguna vacant perquè els o les suplents 
designats o designades ja han passat a ocupar vacants anteriors, s'ha de procedir a una nova 
elecció de consellers o conselleres comarcals, d'acord amb el procediment de l'apartat 1 de 
l’article 21 del TRLOC.  
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Article 8 Actuacions prèvies a la constitució del Consell Comarcal 

 

1. Amb caràcter previ a la celebració de la sessió constitutiva i amb l’objecte de facilitar llur 

desenvolupament, els consellers i conselleres electes lliuren a la Secretaria del Consell 

Comarcal les credencials expedides per la Junta electoral a favor seu.   

 

2. Així mateix, els consellers i conselleres electes, amb anterioritat a la presa de possessió, han de 

formular i presentar a la secretaria del Consell d’acord amb els models aprovats pel Ple, la 

declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els 

proporcioni o els pugui proporcionar ingressos econòmics i la declaració de béns patrimonials. 

Aquestes declaracions s’emplenen d’acord amb l’article 50 i següents d’aquest Reglament.  

 

3. A efectes de facilitar aquestes actuacions preliminars i el desenvolupament de la sessió 

constitutiva, i amb caràcter previ a aquesta, el secretari o la secretària del Consell Comarcal del 

Vallès Oriental adreça un escrit a cadascun dels membres del Consell Comarcal electes, 

comunicant-los el dia, lloc i hora de la sessió i facilitant-los sengles models de declaració i un 

protocol de la sessió. 

 

L’interventor o la interventora del Consell Comarcal del Vallès Oriental adoptarà les mesures 

precises per tal que en el dia de la constitució es disposi d’un acta d’arqueig i estiguin preparats i 

actualitzats els justificants de les existències en metàl·lic o valors propis de la corporació, 

dipositats en la caixa comarcal o en entitats bancàries, així com la documentació relativa a 

l’inventari del patrimoni comarcal i llurs organismes autònoms.  

 
Article 9. Constitució del Consell  

  
1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental es constitueix en sessió pública a la capital de la 

comarca, ja sigui en llur seu o bé en el lloc habilitat a l’efecte mitjançant resolució de la 
Presidència en funcions quan no fos possible, el primer dia hàbil després de transcorreguts 
quinze dies naturals a comptar de l'endemà de l'acte de proclamació dels membres electes.  
 

2. La sessió constitutiva, reunida per a elegir el president o la presidenta entre els membres que la 
componen, és presidida per una mesa d'edat, integrada pel conseller o per la consellera de més 
edat i per la persona consellera de menys edat presents en l'acte, i hi actua com a secretari o 
secretària el de la corporació comarcal. 

 
Article 10. Quòrum de constitució de la sessió  

 

1. Per a la vàlida celebració de la sessió caldrà la presencia de la majoria absoluta dels consellers i 

conselleres electes. 

 

2. Si en primera convocatòria no s’arribés al quòrum previst en l’epígraf precedent, els consellers i 

conselleres electes s’entendran convocats automàticament per a celebrar la sessió constitutiva 

del Consell dos dies després en el mateix lloc i a la mateixa hora. En aquesta segona 

convocatòria quedarà constituïda la Corporació qualsevol que fos el nombre de consellers i 

conselleres que concorreguessin, sempre que abasti el mínim indispensable per a poder constituir 

la Mesa d’Edat que es regula en l’article següent.  

 
Article 11. Procediment de constitució  

  
La constitució de la Corporació es porta a terme d’acord amb el procediment establert en la legislació 

electoral, corresponent a la Mesa les competències bàsiques següents:  

  
a) Comprovació de credencials:  

  
La Mesa comprova les credencials presentades o acreditacions de la personalitat dels electes 
que hagin comparegut a la sessió, d’acord amb els certificats que la Junta Electoral hagi remès a 
la corporació. 
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b) Advertència sobre presumptes incompatibilitats i interessos:  

  
El/la president/a de la Mesa d’edat requereix als membres electes presents a efectes que, si els 

afecta alguna de les causes d’incompatibilitat previstes per la Llei Orgànica del Règim Electoral 

General i legislació concordant, ho manifestin en l’acte, a efectes d’iniciar el procediment previst 

en l’article 57 d’aquest Reglament.  

  
c) Control de presentació de les declaracions de béns i d’activitats:  

  
El/la president/a de la Mesa d’edat dóna compte dels membres electes que no hagin presentat 

les declaracions exigides, recordant-los l’obligació que tenen d’efectuar-les abans de la presa de 

possessió.  

  
En cas de no presentar-les, se’ls impedirà prendre possessió del càrrec i se’ls comminarà per la 

Mesa d’edat a què abandonin llur escó.  

  
d) Presidència de l’acte de presa de possessió dels consellers i conselleres:  

  
Per tal de constituir la Corporació, la Mesa pren jurament o promesa del càrrec a tots els 

consellers i conselleres electes d’acord amb la fórmula següent:  

  
 “Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions 

del càrrec de conseller/consellera comarcal del Vallès Oriental, amb lleialtat al Rei, i 

guardar i fer guardar la Constitució , com a norma fonamental de l’Estat, i l’Estatut 

d’autonomia de Catalunya?”   

 

Es farà el jurament o promesa de forma individualitzada, per ordre alfabètic del primer cognom, a 

mesura que el secretari o la secretària de la corporació vagi nomenant a cada membre electe, 

finalitzant amb la formulació del jurament o promesa dels membres de la Mesa d’edat, en primer 

lloc el de major edat, i en l’últim el de menor edat.  

  
Si algun dels membres electes es nega a efectuar el jurament o promesa esmentat, o l’efectua 

mitjançant expressions que impliquin condició, reserva o limitació, de manera que buidin de 

contingut el compromís adquirit de respecte a la Constitució, la Mesa d’edat els impedirà prendre 

possessió del càrrec i els comminarà a que abandonin l’escó.  

  
e) Presa de possessió i lliurament de distintius:  

  
Efectuat el jurament o promesa esmentat, s’entén que els consellers i conselleres electes que 

així ho hagin fet, prenen possessió del seu càrrec i adquireixen la plena condició de consellers 

i conselleres comarcals del Vallès Oriental i de membres de la Corporació, i se’ls farà el 

lliurament, pel/la president/a de la Mesa d’edat, dels distintius propis de càrrec, tal com 

medalles o insígnies, si així estigués establert.  

  
El lliurament dels esmentats distintius als consellers o conselleres membres de la Mesa d’edat 

s’efectuarà per ells mateixos, amb caràcter recíproc, rebent-los en primer lloc el de menor 

edat.  

  
f) Declaració de constitució de la Corporació:  

  
Efectuada per tots els consellers i conselleres presents la promesa o jurament del càrrec, el/la 

president/a de la Mesa d’edat declararà constituïda la nova corporació.  

  
Els consellers o conselleres electes que no concorrin a la sessió, o que concorrent a ella hagin 

sigut comminats a abandonar  el seu escó, per no complir amb els requisits i solemnitats 

previs exigits en l’ordenament jurídic, podran prendre possessió en sessions plenàries 

posteriors, davant la corporació, previ compliment de les formalitats a que s’ha fet referència  

en les lletres c) i d) d’aquest article.  
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Capítol II De l’elecció del president o la presidenta del Consell Comarcal del Vallès Oriental   
  

Article 12. Elecció del president o la presidenta  
  

En la mateixa sessió extraordinària, sota la Presidència de la Mesa d’edat i a continuació de la 

constitució de la corporació, es procedeix a l’elecció del president o la presidenta del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental.  

 
Article 13. Presentació de candidatures  

  
1. Poden presentar la candidatura a president o presidenta del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental, els consellers i conselleres comarcals que n’hagin adquirit aquesta condició. A aquests 

efectes el president o presidenta de la Mesa d’edat convida a tots els consellers i conselleres a 

què proposin candidats/es o manifestin si desitgen ser elegits candidats/es a president o 

presidenta.   

 

2. Un cop finalitzat aquest tràmit, el president o la presidenta de la Mesa d’edat proclama els 

candidats i candidates a president o presidenta del Consell Comarcal del Vallès Oriental, els 

quals gaudeixen de la possibilitat de fer un discurs per un temps màxim de 10 minuts cadascun 

per exposar llur programa.    

 

3. En el cas que no hi hagi candidat o candidata a president o presidenta del Consell Comarcal es 

prorroguen les funcions de la Mesa d’edat i es convoca automàticament a un Ple extraordinari 

per a l’elecció i proclamació del president o presidenta a celebrar en el termini de 48 hores. Si 

tampoc en aquest Ple no hi hagués candidat o candidata a president o presidenta, les funcions 

de la Mesa d’edat es prorroguen, i previ escrit presentat al Registre i adreçat al secretari o la 

secretària del Consell Comarcal en el que es proposi un candidat o candidata per a l’elecció i 

proclamació del president o presidenta, el president o la presidenta de la Mesa convoca a una 

nova sessió extraordinària de Ple a aquest efecte.  

 
Article 14. Procediment d’elecció  

 

1. L’elecció del president o la presidenta en relació amb els candidats proclamats es fa pel 

procediment de votació secreta.  

 

2. La Mesa d’edat lliura a cadascun dels consellers i conselleres una papereta i un sobre per 

salvaguardar el secret del vot.  

 

3. El secretari o la secretària de la corporació crida nominalment i per ordre alfabètic a cadascun 

dels consellers i conselleres comarcals.  

4. Cadascun dels consellers i conselleres comarcals diposita llur vot, dins del sobre, en una urna 

transparent a mesura que siguin cridats.  

 
Article 15. Escrutini  

  
Finalitzada la votació, la Mesa d’edat procedeix a obrir l’urna. El president o la presidenta de la Mesa 

remou prèviament els sobres dipositats i a continuació, els extrau un per un, obrint-los i llegint en veu 

alta la votació efectuada.  

  
Els vots poden ser vàlids, en blanc o nuls. Són vàlids els vots que continguin el nom d’un sol dels 

candidats/es proclamats; en blanc els que no continguin cap candidat o candidata i nuls el que 

continguin més d’un candidat o candidata, en la mateixa o varies paperetes, o el vot a favor del 

conseller o consellera no proclamat.  

  
Si en el mateix sobre hi ha més d’una papereta, però en totes es vota al mateix candidat o candidata, 

o en una es vota a un candidat o candidata i les altres estan en blanc, solament es computa com a 

vot vàlid un sol vot a favor de la candidatura de les paperetes nominades.  
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Si es fessin inscripcions en les paperetes, alienes al candidat o la candidata votat o votada, es tenen 

per no efectuades. Nogensmenys, en el cas que es ratlli el nom del candidat o candidata aquest fet 

suposa la nul·litat del vot.  

  
Solament s’admeten com a vàlids els vots efectuats en les paperetes i en els sobres facilitats per la 

Mesa d’edat que portin el segell del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  

  
Llegides totes les paperetes, la Mesa d’edat comprova els vots i convida a tots els membres de la 

corporació a examinar les paperetes de votació, si així ho desitgen.  

  
Un cop fet aquest tràmit, el president o la presidenta de la Mesa d’edat anuncia el resultat de 

l’escrutini en veu alta, precisant els extrems següents:  

  

- Número de vots emesos.  

- Número de vots en blanc.  

- Número de vots nuls.  

- Número de vots obtinguts per cada candidat o candidatura.   

  
 

Article 16. Quòrum de votació  
  

Per ser elegit president o presidenta, el candidat o la candidata ha d'obtenir la majoria absoluta en la 

primera votació, o la simple en la segona. En cas d'empat, es procedeix a una tercera votació, i si en 

aquesta es produeix novament empat és elegit el candidat o la candidata de la llista amb més 

consellers. Si les llistes tenen el mateix nombre de consellers, és elegit el candidat o la candidata de 

la llista amb un nombre més gran de regidors de la comarca. 

 
Article 17. Proclamació de president o presidenta del Consell Comarcal 

  
Un cop elegit el candidat o la candidat d’acord amb els articles precedents, el president o presidenta 
de la Mesa d’edat proclama el president o presidenta electe/electa, mitjançant la fórmula següent:  
  
 

“D’acord amb el que disposa l’article 22 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, es proclama com a 
president/presidenta del Consell Comarcal del Vallès Oriental, el senyor/la senyora 
________________” 

A continuació, el president o la presidenta de la Mesa d’edat pregunta al president o la presidenta 
electe/electa proclamat/proclamada, si accepta el càrrec pel qual ha estat escollit.  
Si contesta afirmativament es procedeix, a continuació, a llur presa de possessió. 
Si contestés negativament, es procedeix de nou a l’elecció de president o presidenta, d’acord amb el  
procediment regulat en els articles precedents.    
   

Article 18. Presa de possessió del càrrec de president o presidenta del Consell 
Comarcal 

  
Feta la proclamació de president o presidenta electe/electa i acceptat el càrrec, el  candidat o la 

candidata proclamat o proclamada, si estigués present a la sessió, procedeix a prendre possessió 

d’aquest davant la Mesa d’edat, jurant o prometent el càrrec, d’acord amb la fórmula següent:  

  
“Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions 

del càrrec de president o presidenta del Consell Comarcal del Vallès Oriental, amb 

lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de 

l’Estat, i l’Estatut d’autonomia de Catalunya?”  

 

Aquesta fórmula la llegeix per indicació de la Mesa, el secretari o la secretària del Consell Comarcal, 

havent de contestar el candidat o la candidata proclamat o proclamada de forma afirmativa, 

especificant si jura o promet. 
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És d’aplicació, a aquests efectes, allò establert al darrer paràgraf de l’article 11 d), d’aquest 

Reglament per a la presa de possessió dels consellers i conselleres.  

  
Seguidament, el president o la presidenta de la Mesa d’edat procedirà a fer lliurament al president o 

la presidenta del Consell Comarcal dels distintius propis del càrrec,  si així s’hagués establert, 

convidant-lo acte seguit, a ocupar l’escó presidencial.  

  
Amb aquest acte, resta automàticament dissolta la Mesa d’edat, i llurs membres abandonen la 

Presidència de la sessió, que serà assumida pel president o la presidenta designat o designada, i 

passen a ocupar llurs respectius escons.  

  
A continuació el president o la presidenta dóna la paraula als consellers i conselleres que encapçalin 

les llistes restants, i a un representant de la seva, per ordre creixent del nombre de consellers i 

conselleres que les integren, per tal que si així ho desitgen, facin ús d’aquesta amb la finalitat de fer 

una explicació del seu vot.  

  
Acabat el torn d’intervencions fa ús de la paraula el president o la presidenta del Consell Comarcal 

per pronunciar llur parlament, i s’aixeca la sessió un cop acabi.  

  
  

Article 19. Absència del president o la presidenta proclamat o proclamada 
  
Si no es troba present el consellera o la consellera proclamat president o presidenta, serà requerit 

per la Mesa d’Edat per a prendre possessió, davant del Ple, en el termini de 48 hores, amb 

l’advertència que en cas de no fer-ho sense una causa justificada, es convocarà automàticament a 

un nou Ple per elegir president o presidenta.  

  
 

 Article 20. Pròrroga de funcions de la Mesa d’edat  
  
En el cas de produir-se el supòsit de l’article precedent resten prorrogades les funcions de la Mesa 

d’edat fins que definitivament el president o la presidenta prengui possessió del càrrec, corresponent 

a la Mesa, en tot cas, les atribucions següents:  

  
a) Requerir al president o la presidenta proclamat o proclamada que es trobi absent, per a que 

prengui possessió del càrrec en el termini de 48 hores.  

 

b) Presidir la presa de possessió del president o la presidenta en la sessió extraordinària que tingui 

lloc a l’efecte, d’acord amb el procediment establert a l’article 18 d’aquest Reglament.  

 

c) Declarar vacant la Presidència per renúncia tàcita del/la proclamat/da, en el cas que no 

comparegués a prendre possessió del càrrec de conseller o consellera i de president o 

presidenta en la sessió a que s’ha fet referència amb anterioritat, o en el supòsit que, havent 

comparegut, no obtingués, per incompliment dels requisits legals previs, la plena condició de 

conseller o consellera, no acceptés acte seguit el càrrec de president o presidenta, o no 

formulés el jurament o promesa previst a l’article 18 per a l’exercici del càrrec.  

 

d) Convocar la sessió extraordinària per a procedir a l’elecció i proclamació de nou president o 

presidenta.  

  
  

Capítol III Mesures Organitzatives  
 

Article 21. El cartipàs comarcal 
  
Un cop constituïda la corporació, el Ple i el president o la presidenta, en l’exercici de llurs 

competències respectives, procedeixen a adoptar les mesures organitzatives prèvies i necessàries 

per l’inici de l’activitat normal de la corporació entrant, que configurarà el nou Cartipàs comarcal.   
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Article 22. Competències organitzatives del president o la presidenta  
  
1. En els vint dies hàbils següents a la sessió constitutiva, el president o la presidenta mitjançant 

Decret ha d’aprovar, si s’escau, el següent:  

  
a) Nomenar entre els consellers comarcals, un vicepresident o més, que l'han de substituir per 

ordre de nomenament en cas de vacant, absència o impediment, i als quals pot delegar 

l'exercici de les seves atribucions. 

 

b) Configurar el règim de delegacions de competències de la Presidència a favor de la Comissió 

de Govern, dels consellers i conselleres o de la Gerència i el règim de delegació de firma, si 

s’escau.  

 

c) Nomenar els consellers delegats i el règim de llurs competències, si s’escau.  

 

d) Delegar la presidència dels òrgans col·legiats del Consell Comarcal o de llurs organismes 

autònoms, si s’escau.  

 

e) Convocar la sessió o les sessions extraordinàries del Ple necessàries per a configurar 

l’organització comarcal. 

  

f)  Totes aquelles qüestions que corresponguin.  

  
2. Així mateix, el president o la presidenta, en els vint dies hàbils següents a la celebració de la 

sessió plenària referenciada en l’article següent i mitjançant Decret, aprova si s’escau, les 

resolucions següents:  

  
a) Delegar les presidències de les Comissions Informatives, si s’escau.  

 

b) Nomenar el personal eventual.  

  
3. El president o presidenta dóna compte al Ple dels decrets als quals fa referència aquest 

article en la propera sessió que aquest celebri.  

  
  

Article 23. Competències organitzatives del Ple  
  
1. El Ple en els trenta dies hàbils següents a la sessió constitutiva celebra una o vàries sessions 

per tal de resoldre, si s’escau, els punts següents:  

  
a) Designar els membres que hagin de composar la Comissió de Govern.  

 

b) Establir la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple i de la Comissió de Govern.  

 

c) Determinar i crear les comissions informatives de caràcter permanent, llur denominació, 

composició i àmbit d’actuació a proposta del president o la presidenta.   

 

d) Determinar el disseny bàsic de l'estructura d'àrees de responsabilitat política i les d'àmbit tècnic-

directiu, el qual es concreta mitjançant resolució de la Presidència. 

 

e) Determinar el nombre, les característiques i les retribucions del personal eventual.  

 

f) Establir el règim de la dedicació i de les retribucions i indemnitzacions dels membres de la 

Corporació.  
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g) Nomenar els representants de la Corporació en òrgans col·legiats que siguin competència del 

Ple.  

 

h) Prendre coneixement de la constitució dels grups polítics comarcals i de llurs portaveus.  

 

i) Prendre coneixement dels decrets de Presidència a què fa referència l’article precedent.   

 

j) Prendre coneixement de les persones nomenades portaveus dels grups.  

 

k) Configurar el règim de delegacions de competències del Ple a la Presidència, la Comissió de 

Govern o la Gerència.  

 

l) Fixar la quantia de les indemnitzacions per assistència als òrgans de la Corporació.  

 

m) Fixar les assignacions als grups comarcals.  

 

n) Tots aquells altres punts que s’escaiguin.   

 
2. Si és el cas, el Ple, en el mateix termini previst a l’epígraf precedent, constituït en Junta General 

de les diverses societats mercantils de titularitat comarcal, celebra sessions extraordinàries per a 

designar als membres que hagin de constituir llurs consells d’administració i llur president o 

presidenta.   

  
Capítol IV Finalització del mandat  
   
Article 24. Duració del mandat dels consellers i conselleres i incompatibilitats  

  
1. La durada del mandat dels membres del consell comarcal coincideix amb la de les corporacions 

municipals.  
 

2. La pèrdua de la condició de regidor determina també la pèrdua de la condició de membre del 
consell comarcal.  
 

3. Les causes d'inelegibilitat són les que estableixen els articles 6 i 202 de la Llei orgànica del règim 
electoral general i, si s'escau, les establertes per la Llei electoral de Catalunya. Les causes 
d'incompatibilitat són les que estableix la Llei orgànica del règim electoral general per als diputats 
provincials, sens perjudici del que estableix la Llei electoral de Catalunya. 
 

Article 25. Duració del mandat del president o la presidenta del Consell Comarcal 
  
1. El mandat del president o la presidenta té la mateixa duració i forma de còmput que el mandat de 

la resta de  membres de la corporació, finalitzant, en tot cas, quan el president o presidenta perdi 

la condició de conseller o consellera.  

 

2. El president o la presidenta pot ser destituït o destituïda del càrrec mitjançant moció de censura, 

d'acord amb el que estableix la legislació de règim local. Pot ésser candidat al càrrec de 

president o presidenta qualsevol dels consellers o conselleres. 

 

Article 26. Pròrroga de funcions  
  
Un cop finalitzat el mandat, els membres del Consell Comarcal del Vallès Oriental continuen en 
funcions únicament per a l'administració ordinària fins a la presa de possessió de llurs successors. 
En cap cas no poden adoptar acords per als quals és legalment necessària una majoria qualificada. 
 
S’entendran per actes i/o acords d’administració extraordinària, aquells que vinculin fons de futurs 

exercicis econòmics o siguin susceptibles de comprometre la política general de la corporació 

següent, i, en tot cas, els següents:  

  
1. Els relatius a l’aprovació o modificació d’ordenances i reglaments.  
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2. L’establiment i modificació de tributs i preus públics.  

  
3. La creació d’òrgans desconcentrats o descentralitzats.  

  
4. L’aprovació del pressupost.  

  
5. L’establiment de nous serveis o la modificació de la forma de gestió dels existents.  

  
6. La iniciativa per l’exercici de noves activitats econòmiques.  

  
7. L’acceptació de competències delegades d’altres administracions.  

  
8. La formulació d’instruments de planejament i de gestió urbanística.  

  
9. La declaració de lesivitat d’actes comarcals, llur revocació o llur revisió d’ofici.  

  
10. La concertació d’operacions de crèdit.  

  
11. La concessió de subvencions que no es trobin nominativament previstes en el pressupost 

comarcal.  

  
12. L’aprovació de la plantilla del personal  i de la relació de llocs de treball.  

  
13. La modificació del règim i nombre del personal eventual.  

  
14. L’inici d’expedients per a l’alienació o adquisició de patrimoni.  

  
S’exceptua d’allò establert en l’apartat anterior, els actes i acords que, no exigint per a llur adopció 

una majoria qualificada, responguin a supòsits d’emergència, o s’adrecin al compliment de terminis 

preclusius imposats per disposicions administratives o per normes processals en general, de la 

inobservança o peremptorietat  dels quals poguessin derivar-se perjudicis per als interessos 

comarcals.   

   
Article 27. Operacions derivades de l’expiració efectiva del mandat corporatiu  

  
Finalitzat el mandat corporatiu, i com a conseqüència d’aquesta circumstància, cal dur a terme les 

activitats següents:  

  
1. Tots els òrgans col·legiats celebren una sessió extraordinària tres dies naturals abans de 

l’assenyalat per la legislació electoral per a la sessió constitutiva de la nova corporació, a efectes 

únics d’aprovar l’acta de l’última sessió celebrada, prèvia convocatòria feta a l’efecte en els 

termes legal o reglamentàriament establerts.  

 
2. El personal eventual cessa automàticament, sense necessitat d’adoptar cap resolució, el dia de 

la constitució de la nova corporació.  

 
3. Tots els membres de la corporació procediran, una cop finalitzat llur mandat i abans que es 

constitueixi la nova corporació, a efectuar i presentar les declaracions exigides per 1l’article 75 

de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, en els termes establerts aquest Reglament.  

 

4. Als efectes de facilitar el compliment d’aquesta obligació, el secretari o la secretària del Consell 

Comarcal, trametrà amb anterioritat, un escrit informatiu  acompanyat dels models de 

declaracions aprovats pel Ple de la Corporació.  
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No obstant això, respecte dels consellers i conselleres que repeteixin mandat, s’entén complerta 

aquesta obligació quan hagin efectuat aquestes declaracions als efectes previstos per l’article 8 

d’aquest Reglament.  

  
 TÍTOL TERCER. DE L’ESTATUT DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ  

   
Article 28. Definició  

  
L’Estatut dels membres de la corporació està constituït pel conjunt de drets i deures que la legislació 

estatal i autonómica i aquest Reglament reconeixen i imposen a tots els consellers i conselleres que 

hagin pres possessió efectiva dels seus càrrecs en els termes previstos per aquest Reglament, 

inclosos els deures imposats per l’esmentada legislació als consellers o conselleres electes, amb 

caràcter previ a l’adquisició plena de llur condició de membres de la corporació.  

 

També s’integren en aquest Estatut, els drets i deures que es poguessin reconèixer i imposar als 

consellers i conselleres en qualsevol altra norma jurídica, general o sectorial, de directa aplicació, i 

en les normes jurídiques d’aplicació supletòria, respecte de tot allò no previst en aquest Reglament, 

l’aplicabilitat de les quals resulti del que disposa l’article 2 d’aquest.  

  
  

Article 29. Exigència de responsabilitat  
  
Els membres de la corporació no ostenten cap fur especial, i llurs responsabilitats  els  poden ser 

exigides als Tribunals de Justícia competents i pel procediment que s’escaigui. 

  
A aquests efectes, sens perjudici d’altres responsabilitats en què poguessin incórrer, els membres de 

la Corporació són responsables dels acords dels òrgans col·legiats als quals haguessin votat a favor, 

així com dels actes i omissions fets  en l’exercici del càrrec susceptibles de generar responsabilitat 

administrativa, civil, penal o de qualsevol tipus.  

  
El Consell Comarcal del Vallès Oriental mitjançant acord plenari i prèvia instrucció del procediment 

establert legalment, pot exigir d’ofici, de llurs membres corporatius, la responsabilitat en què 

haguessin incorregut per dol, culpa o negligència greus o quan normativament en puguin ser 

responsables, quan com a conseqüència d’això hagi hagut d’indemnitzar als lesionats.  

  
El Consell Comarcal del Vallès Oriental pot exigir també aquesta responsabilitat als membres de la 

corporació pels danys i perjudicis que aquests ocasionin als béns o drets de titularitat comarcal, quan 

concorreguessin circumstàncies de dol, culpa o negligència greus o quan normativament en puguin 

ser responsables.  

  
  

Capítol I Dels drets dels membres de la Corporació  
  

Article 30. Classificació dels drets  
  

Els drets dels membres de la Corporació es classifiquen en els tipus següents:  

  

a) Drets de caràcter honorífic.  
  

b) Drets de caràcter econòmic.  
  

c) Drets de caràcter sociolaboral.  
  

d) Drets de caràcter polític.   
  

 
Secció Primera: Drets de caràcter honorífic  
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Article 31. Tractament, honors i distincions  
  
Els membres de la corporació que hagin pres possessió de llur càrrec, gaudeixen dels honors, les 

prerrogatives i les distincions pròpies d’aquest que s’estableixi a la llei.  

   
Secció Segona: Drets de caràcter econòmic  

  
Article 32. Règim de dedicació  

  
El president o presidenta i els altres membres de la corporació, poden desenvolupar llurs càrrecs en 

qualsevol dels règims següents:  

  
a) Règim de dedicació exclusiva, que comporta la dedicació exclusiva del conseller o consellera a 

les tasques pròpies del càrrec.  

  
El règim de dedicació exclusiva serà incompatible amb la percepció de qualsevol altra retribució 

amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques i dels ens, organismes o 

empreses que en depenguin, així com amb el desenvolupament d'altres activitats, en els termes 

previstos per la Llei 53/1984, de 26 desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les 

administracions públiques  

  
b) Règim de dedicació parcial, que comporta una dedicació del conseller o consellera a les 

tasques pròpies del càrrec de major intensitat que la dels consellers i conselleres sense règim de 

dedicació específic.  

  
S’entendrà, a aquests efectes, per dedicació de major intensitat, aquella que requereixi una 

presència efectiva del conseller o consellera en el Consell Comarcal del Vallès Oriental del 

número mínim d’hores setmanals que s’estableixi per l’acord del Ple a que fa referència l’article 

següent,  o la derivada de l’exercici de competències delegades de la Presidència o de 

l’assumpció de responsabilitats comarcals de qualsevol altra naturalesa que li hagin sigut 

expressament encomanades.  

Els consellers i conselleres en règim de dedicació parcial que siguin personal d'altres 

administracions públiques o dels ens, organismes i empreses que en depenguin, solament 

poden percebre retribucions per la seva dedicació parcial a les seves funcions fora de la seva 

jornada en els seus respectius centres de treball, en els termes assenyalats a l'article 5 de la Llei 

53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions 

públiques, sens perjudici del dret que els reconeix l'article 30.2 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, 

de mesures per a la reforma de la funció pública, de gaudir dels permisos necessaris per a 

l'assistència a les sessions del Ple de la corporació, de la Junta de Govern Local i de les 

Comissions de les quals formin part, i per a l'atenció de les delegacions que desenvolupin.  

  
c) Règim sense dedicació específica, que comporta la llibertat de determinació del conseller o 

consellera del règim de la seva dedicació a les tasques pròpies del càrrec, respectant els mínims 

necessaris per a complir les obligacions que li són inherents.  

 
Tant el règim de dedicació exclusiva com el de dedicació parcial és incompatible amb la percepció 
d'assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació 
dels que en formin part.  
   

Article 33. Determinació del règim de dedicació  
  
1. Correspon al Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, a proposta de la Presidència, 

determinar els membres de la corporació que desenvolupin els seus càrrecs en règim de 

dedicació exclusiva o parcial.  

 

En aquest acord, el Ple determina el percentatge de dedicació al Consell Comarcal del Vallès 

Oriental dels consellers i de les conselleres als quals es reconegui el règim de dedicació parcial.  
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Tan sols es pot reconèixer el règim de dedicació exclusiva o parcial a favor del president o la 

presidenta, dels vicepresidents i dels consellers i conselleres que ostentin competències 

delegades de la Presidència o assumeixin, per encàrrec exprés,  altres responsabilitats en el 

Consell Comarcal del Vallès Oriental diferents a les que, amb caràcter general, corresponen a 

tots els membres de la corporació. 

 

També es pot reconèixer algun d’aquests règims de dedicació als portaveus dels grups polítics 

comarcals, quan així ho decideixi el Ple de la Corporació.  

  
Els consellers o les conselleres que per ostentar la condició de personal al servei de la 

corporació, hagin hagut de passar a la situació de serveis especials o d’excedència forçosa, en 

funció del vincle jurídic funcionarial o laboral que els uneixi al Consell Comarcal del Vallès 

Oriental o a llurs ens o empreses, no tindran per aquest simple fet un dret subjectiu a gaudir d’un 

règim de dedicació específic.  

  
2. Els consellers i les conselleres designats per a desenvolupar llurs càrrecs en règim de dedicació 

exclusiva o parcial, poden renunciar a aquest règim de forma expressa, mitjançant escrit dirigit a 

la Presidència, a través del Registre General del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en el que 

es faci constar aquesta decisió.  

 

Si en les 24 hores següents a la celebració de la sessió en què s’adopti l’acord, els consellers i 

conselleres no renuncien expressament al règim indicat, s’entendrà que tàcitament accepten 

aquest règim, sens perjudici del dret que els assisteix de poder renunciar en un moment 

posterior, seguint per a això el procediment a què s’ha fet referència en el paràgraf precedent.  

 

3. Els consellers i conselleres designats per a exercir llurs càrrecs en règim de dedicació exclusiva, 

que percebin retribucions amb càrrec als pressupostos d’altres administracions públiques, o dels 

ens, organismes i empreses dependents, o facin un altre tipus d'activitat que resulti incompatible 

d’acord amb la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les 

administracions públiques o normativa que la substitueixi, han d’optar, en un termini de 24 hores, 

si mantenen el règim de dedicació acordat, renunciant davant les administracions públiques 

afectades a percebre la retribució que resulti incompatible o, en el seu cas, si hi renuncien 

expressament.  

  
La previsió anterior no és d’aplicació quan únicament percebin de les esmentades 

administracions les indemnitzacions relatives a òrgans rectors d’organismes dependents de la 

Corporació amb personalitat jurídica pròpia, d’empreses amb capital o control comarcal o de 

tribunals o òrgans col·legiats de selecció de personal o de provisió de llocs de treball a què es fa 

referència en l’article següent.  

  
Els consellers i conselleres designats per exercir llurs càrrecs en règim de dedicació parcial que 

tinguin altres activitats en el sector públic, sol·licitaran per escrit la corresponent declaració de 

compatibilitat a l'administració en la qual desenvolupin llur  activitat principal.  

  
Quant l'activitat principal sigui la desenvolupada al Consell Comarcal del Vallès Oriental, aquesta 

declaració de compatibilitat s'haurà d’adreçar al Registre del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental, dins del termini de 24 hores següents a la celebració de la sessió en què s’adopti 

l’acord. La denegació pel Ple de la compatibilitat, prèvia audiència de l'altra administració 

afectada, implicarà l'obligació del conseller o consellera d'optar entre mantenir el règim de 

dedicació parcial, renunciant a l'exercici de les activitats públiques remunerades, o renunciar a 

l'esmentat règim, entenent-se, de no efectuar-se aquesta opció de forma expressa en el termini 

dels deu dies hàbils següents a la celebració del Ple, que renuncia al règim de dedicació parcial.  

  
En canvi, quan el conseller o consellera estigui afectat per un règim de dedicació parcial, podrà 

fer compatible la seva activitat pública comarcal amb una activitat privada remunerada.  
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En tot cas es poden alternar les activitats públiques o privades dels membres de la corporació 

amb el règim de dedicació exclusiva o parcial, quan les primeres no siguin remunerades ni causin 

detriment a la seva dedicació, objectivitat i imparcialitat  al Consell Comarcal del Vallès Oriental.  

   
Article 34. Retribucions i indemnitzacions  

  
1. Els membres de la corporació en règim de dedicació exclusiva o parcial tenen dret a percebre, 

amb càrrec al pressupost comarcal, una retribució fixa en la seva quantia i periòdica en la seva 

meritació, que es farà efectiva en catorze pagues anuals iguals, dotze corresponents a les 

mensualitats de l’any i dues que s’abonaran en els mesos de juny i desembre.  

  
2. Els membres de la corporació sense règim de dedicació específica tenen dret a percebre 

indemnitzacions en concepte d’assistències als òrgans col·legiats, òrgans rectors d'organismes 

dependents de la corporació amb personalitat jurídica pròpia, d’empreses mercantils amb capital 

o control comarcal i òrgans de participació, dels quals en formin part, en els termes que el Ple 

determini.  

 
En qualsevol cas, és necessària l’efectiva assistència dels consellers i conselleres als òrgans 

esmentats, que haurà de ser justificada documentalment mitjançant el certificat de l’acta, amb 

caràcter previ a llur pagament.  

  
El dret a percebre dietes per assistència a meses de contractació es pot determinar en 

l’expedient de contractació, i la seva quantia serà fixada, amb caràcter general, per les 

disposicions legals aplicables.  

  
Aquestes indemnitzacions, que no poden ser fixes en la seva quantia ni periòdiques en llur 

meritació, són iguals per a tots els membres de la corporació que formin part del mateix òrgan.  

  
L’import d’aquestes quanties es podrà revisar durant el mandat corporatiu, o bé a través de 

l’aprovació del pressupost anual del Consell Comarcal del Vallès Oriental, quan s’incrementin en 

el mateix o inferior percentatge que el fixat en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 

personal al servei de la corporació, o bé mitjançant acord plenari exprés, quan llur increment 

sigui superior.   

 
3. Els membres de la corporació també tenen dret a ser indemnitzats per les despeses ocasionades 

en l’exercici del càrrec, excepte el lucre cessant, sempre que aquestes siguin efectives, es 

justifiquin documentalment i guardin la deguda relació causa-efecte amb l’exercici del càrrec, 

segons les normes d’aplicació general en les administracions públiques i aquelles que, en 

desenvolupament d’aquestes, aprovi el Ple.  

 
4. A l’hora de determinar el règim de dedicació dels membres del Consell Comarcal a què s’ha 

referència en l’article anterior i als efectes d’allò previst en els epígrafs precedents, el Ple del 

Consell Comarcal com a tal, o en funcions de junta general de les societats mercantils en el seu 

cas, i d’acord amb les consignacions globals previstes en el pressupost comarcal o en les 

d’aquestes, determinarà els aspectes transcrits a continuació amb respecte als límits legals o 

reglamentaris:  

 

a) Quantia nominativa de les retribucions que hagin de percebre els consellers i conselleres en 

règim de dedicació exclusiva o parcial, que hauran de ser proporcionals al seu grau de 

dedicació a la corporació i a llur responsabilitat.  

 

b) Quantia de les indemnitzacions per assistències a les sessions dels òrgans col·legiats de la 

corporació, dels òrgans rectors d’organismes amb personalitat jurídica pròpia que en 

depenguin i dels consells d’administració d’empreses amb capital o control comarcal, i la 

determinació dels òrgans que comporten aquest dret.  

  
5. Els acords relatius a retribucions dels càrrecs amb dedicació exclusiva o parcial, al règim de 

dedicació d’aquests últims i els referents a indemnitzacions i assistències, es publiquen 
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íntegrament al Butlletí Oficial de la Província, al Tauler d’anuncis del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental per un termini de 20 dies hàbils, a la seu electrònica i al portal de transparència.  

 

6. Tant les retribucions com les indemnitzacions per assistències resten subjectes a retencions 

fiscals de l’impost sobre la renda de les persones físiques, i les primeres, a les corresponents 

retencions derivades de la seva cotització a la Seguretat Social, en els termes establerts en 

l’ordenament jurídic.  

 

7. El límit fixat per l’article 75.1 de la LRBRL per tots els conceptes retributius i assistències cal 

entendre que abasta tots els conceptes retributius i assistències a què el membre de la 

corporació local hi tingui dret, amb independència que aquests siguin abonats per una o vàries 

entitats.   

 
Secció Tercera: Drets de caràcter sociolaboral  

   
Article 35. Seguretat Social  

  
Els consellers i conselleres que desenvolupin llurs càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial 

tenen dret a ser donats d’alta al règim general de la Seguretat Social, assumint la corporació el 

pagament de les quotes empresarials corresponents, amb excepció d’allò que disposa l’article 74 de 

la Llei reguladora de les bases del règim local o normativa que la substitueixi.  

   
Article 36. Subsidi d’atur  

 
Els consellers i conselleres que hagin desenvolupat llur càrrec en règim de dedicació exclusiva o 

parcial, poden tenir dret al subsidi d’atur en els termes i condicions establerts en la legislació sectorial 

corresponent.  

  
Article 37. Situacions administratives especials  

  
Els consellers i conselleres que ostentin la condició de funcionaris del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental o d’altres administracions públiques, en aquest últim cas quan exerceixin llur  càrrec 

comarcal en règim de dedicació exclusiva, resten en la situació de serveis especials d’acord amb 

l’article 74 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, amb dret a reserva de plaça i destí, al 

còmput del temps que restin en aquesta situació, a efectes d’antiguitat, consolidació del grau personal 

i drets passius i a percebre els triennis que tinguessin reconeguts com a funcionaris.  

  
En aquests supòsits, les corporacions o administracions d’origen assumeixen el pagament de les 

cotitzacions de les mutualitats obligatòries corresponents, per aquells funcionaris que deixin de 

prestar el servei que motivava la seva pertinença a aquestes, estenent-se a les quotes de les classes 

passives.  

   
Article 38. Situacions laborals especials  

  
Els membres de la corporació que exerceixin llurs càrrecs en règim de dedicació exclusiva, i alhora 

tinguin la condició de personal laboral al servei de la corporació o en altres administracions públiques, 

resten en situació d'excedència forçosa en aquestes, amb dret a conservació del lloc de treball i al 

còmput de l'antiguitat.  

  
En la mateixa situació resten els membres de la corporació que exerceixin llurs càrrecs en règim de 

dedicació exclusiva quan tinguin una relació laboral amb una empresa aliena al Consell Comarcal del 

Vallès Oriental.  

  
 Article 39. Altres drets sociolaborals  

  
1. Els membres de la corporació que no exerceixin llurs càrrecs en règim de dedicació exclusiva, 

tenen garantit durant el període del seu mandat, la permanència en el centre o centres de treball 

públics o privats, en els que estiguessin prestant serveis en el moment de la seva elecció, sense 

que puguin ser traslladats o obligats a concursar a altres places vacants en altres llocs.  
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2. Els membres de la Corporació tenen els drets sociolaborals que en cada moment els reconegui 

la normativa.  

 

3. Quan es tracti de membres de la corporació al servei d’una administració pública, tenen dret a un 

permís retribuït pel temps indispensable per l’exercici del càrrec, en els termes establerts per la 

legislació que resulti d’aplicació. S’entén per temps indispensable per l’exercici del càrrec, el 

necessari per a l’assistència a les sessions dels òrgans de l’administració comarcal dels que 

formin part i per l’atenció de les delegacions o responsabilitats que desenvolupin.  

  
Secció Quarta: Drets de caràcter polític  

  
Article 40. Dret a la permanència en el càrrec  

  
Un cop adquirida la plena condició de membre de la corporació, tots els consellers i conselleres 

tenen dret a la permanència en el càrrec, que únicament poden perdre per les circumstàncies 

transcrites a continuació, sens perjudici d’allò establert a la normativa en cada moment:  

  

a) Per decisió judicial ferma que anul·li l’elecció o la proclamació.  

  

b) Per mort, declaració judicial de mort o incapacitació declarada per sentència judicial ferma.  

  

c) Per expiració del mandat corporatiu, sense perjudici de la pròrroga legal de funcions 

d’administració ordinària.  

  

d) Per renúncia efectuada per escrit, a partir del moment en que el Ple de la corporació prengui 

raó d’aquesta.  

  

e) Per incompatibilitat, en els termes establerts per la legislació electoral i qualsevol altra que 

els sigui d’aplicació.  

  

f) Per pèrdua de la nacionalitat espanyola, sens perjudici d’allò que disposa l’article 13.2 de la 

Constitució, i d’allò l’establert per les normes de dret comunitari o internacional.  

 

g) Per pèrdua de la condició de regidor o regidora.  

  
 

Article 41. Drets de participació política  
  
Tots els membres de la corporació tenen dret a la participació política que inclou com a mínim els 

aspectes següents:  

 

1. Dret a formar part d’un grup polític comarcal en els termes establerts en aquest Reglament.  

  

2. Dret a ser convocats i assistir a les sessions dels òrgans comarcals dels quals formin part, 

prenent part activa en aquestes, mitjançant l’exercici del dret de vot i llur participació en les 

deliberacions.  

 

3. Dret a sol·licitar la celebració de les sessions ordinàries del Ple, d’acord amb el règim de 

sessions establert i el de sol·licitar la celebració de sessions extraordinàries, juntament amb 

altres membres de la corporació, així com el dret a plantejar precs i preguntes i el dret a 

presentar mocions al ple o a proposar la inclusió d’assumptes a l’ordre del dia.  

  
L’exercici d’aquest dret es desenvolupa en els termes previstos en aquest Reglament i, quan 

així s’estableixi en aquest, a través dels portaveus dels grups polítics comarcals en els que es 

trobin integrats excepte en el supòsit de consellers o conselleres no adscrits.  
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4. Dret a participar en els òrgans complementaris de la corporació, en els termes previstos en les 

lleis i en aquest Reglament.  

  

5. Dret a impugnar els acords i disposicions comarcals, sempre que hi hagin votat en contra i 

aquests incorrin en una infracció de l’ordenament jurídic.  

  

6. Dret a controlar i fiscalitzar, a través del Ple, l’actuació dels òrgans de govern, en els termes 

previstos en aquest Reglament.  

  

7. Dret a la informació en els termes previstos en aquest Reglament i en la normativa.  

  

8. Dret a subscriure una moció de censura del presidenta o la presidenta durant el seu mandat, 

en els termes previstos en aquest Reglament.   

  
El dret a formar part d'un grup polític comarcal es perd pel simple fet d'abandonar durant el mandat el 

grup polític comarcal format per la candidatura per la qual el conseller o consellera s'hagués 

presentat a les eleccions, excepte que es tracti de candidatures presentades amb la fórmula de 

coalició electoral, quan algun dels partits polítics que la integren decideix abandonar-la.  

   
Article 42. Dret a la informació  

  
Tots els membres de la corporació tenen dret a obtenir del president o la presidenta, de la Comissió 
de Govern, dels presidents delegats o presidentes delegades de les Comissions Informatives, dels 
consellers delegats, dels presidents dels organismes autònoms comarcals i dels presidents de les 
entitats publiques empresarials comarcals o dels representants de societats mercantils de titularitat o 
control comarcal, els antecedents, dades o informacions que es trobin en poder dels serveis de la 
corporació i resultin necessaris per l’exercici de les seves funcions, així com el dret a accedir als 
expedients administratius, antecedents i qualsevol altre tipus de documentació que obri en els arxius 
i dependències comarcals, havent de vetllar el president o la presidenta per tal que es faciliti 
l’exercici d’aquest dret a tots els consellers o conselleres. 
 
Allò previst en el paràgraf precedent, es refereix únicament i exclusivament als documents existents 
en els arxius comarcals, tal i com aquests hi figuren.  
 
Quan la sol·licitud impliqui l’elaboració de nous documents, com ara informes, relacions, llistats o 
qualsevol altre de naturalesa anàloga, llur autorització té caràcter discrecional, i el seu termini de 
contestació es decidirà per la Presidència en funció de les característiques del document a elaborar. 
  

Article 43. Informació d’accés directe  
  
1. Els serveis de la corporació han de facilitar directament informació als membres de les 

corporacions en els supòsits següents:  
 
a) Quan exerceixin funcions delegades i la informació es refereixi a assumptes propis de llur 

responsabilitat.  
 

b) Quan es tracti d'assumptes inclosos en l'ordre del dia de les sessions dels òrgans col·legiats 
dels quals són membres.  
 

c) Quan es tracti de l'accés a informació o documentació de la corporació local que sigui de lliure 
accés als ciutadans.  
 

d) Quan es tracti de la consulta dels llibres oficials de resolucions de la Presidència o  de la 
Gerència, de llibres d'actes del Ple o de la Comissió de Govern. 
 

e) Quan es tracti de la consulta de Butlletins o Diaris Oficials de legislació, bibliografia, 
ordenances i reglaments comarcals que es trobin en vigor, i estatuts reguladors dels 
organismes autònoms o entitats públiques empresarials comarcals, de  societats mercantils 
de titularitat o control comarcal, d'organitzacions de caràcter públic de les que el Consell 
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Comarcal del Vallès Oriental formi part i de qualsevol altre tipus d’associacions, fundacions o 
organismes, públics o privats, en el govern dels quals intervingui el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental.  

 
2. En els altres casos, la sol·licitud d'informació s'entén com a acceptada per silenci administratiu si 

no es dicta resolució denegatòria en el termini de quatre dies a comptar de la data presentació 
de la sol·licitud. En qualsevol cas, la resolució denegatòria s'ha de motivar, i només es pot 
fonamentar en els supòsits següents:  
 
a) Quan el coneixement o la difusió de la informació pugui vulnerar el dret constitucional a 

l'honor, la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge. 
 

b) Quan es tracti de matèries afectades per la legislació general sobre secrets oficials o per 
secret sumarial.  
 

3. El que disposen els apartats anteriors s'entén sens perjudici de l'obligació de facilitar a tots els 
membres de la corporació la documentació íntegra de tots els assumptes inclosos en l'ordre del 
dia de les sessions dels òrgans col·legiats, des del mateix moment de la convocatòria. Quan es 
tracti d'un assumpte inclòs per declaració d'urgència, s'haurà de distribuir, com a mínim, la 
documentació indispensable per poder tenir coneixement dels aspectes essencials de la qüestió 
sotmesa a debat.  
 

4. Els membres de la corporació tenen dret a obtenir còpia de la documentació a la qual tenen 
accés. Aquesta còpia es pot obtenir en el suport que permeti d'accedir a la informació requerida.  

 

5. Quan es tracti de documentació que obri en poder dels organismes autònoms o entitats 
públiques empresarials comarcals, la sol·licituds s’han d’adreçar a llurs presidents o presidentes, 
i quan obri en poder de les empreses comarcals, a la presidència.  

 

6. Les resolucions expresses o presumptes en matèria d’accés a la informació pública i, si escau, 
les que resolguin el recurs de reposició poden ésser objecte de reclamació gratuïta i voluntària 
davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, encarregada de vetllar 
pel compliment i les garanties del dret d’accés a la informació pública.  

 
Article 44. Dret a obtenir còpies dels documents comarcals 

  
1. El dret a accedir als antecedents, dades i documents comarcals en general té implícit el dret a 

obtenir còpies d’aquests quan es tracti de documentació de lliure accés.  

 

2. Quan es tracti de documentació l’accés de la qual requereixi autorització prèvia, el lliurament de 

còpies és facultat discrecional de la Presidència.  

 

3. La petició s’ha de presentar al Registre General del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 

adreçat al president o la presidenta, o quan s’escaigui als presidents o presidentes dels 

organismes autònoms o entitats públiques empresarials comarcals, detallant-hi, d’una manera 

individualitzada, els documents pels quals sol·licita còpia.  

 

4. Quan es tracti de documents que estiguin en poder de les empreses de capital o control 

comarcal, la sol·licitud s'haurà d’adreçar a la Presidència. 

 

5. Les sol·licituds de còpies es resolen en el termini d’un mes.  

 

6. Si una sol·licitud és estimada totalment o parcialment, cal subministrar la informació a l’interessat 

en el termini de trenta dies. 

 

7. També es podran  sol·licitar còpies en el punt de precs i preguntes de les sessions plenàries.  

 
Article 45. Recursos 
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Les resolucions expresses o presumptes en matèria d’accés a la informació pública i, si escau, les 
que resolguin el recurs de reposició poden ésser objecte de reclamació gratuïta i voluntària davant la 
Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, encarregada de vetllar pel compliment 
i les garanties del dret d’accés a la informació pública.  

 

Capítol II Dels deures dels membres de la Corporació  
  

Article 46. Classificació dels deures  
  

Els deures dels membres de la corporació es classifiquen en les dues categories següents:  

  

a) Deures previs a la presa de possessió.  
  

b) Deures derivats de l’exercici efectiu del càrrec.  
  

  
Secció Primera: Deures previs a la presa de possessió  

   
Article 47. Deures que constitueixen requisits previs per a l’adquisició de la plena condició de 

conseller o consellera  

  
1. Tots els consellers i conselleres electes, a partir de llur proclamació,  tenen el deure de prestar 

jurament o promesa del càrrec, en els termes previstos normativament, i de formular declaracions 

sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o els pugui 

proporcionar ingressos econòmics, així com sobre els seus béns patrimonials i de la participació 

en societats de tot tipus, amb informació de les societats en què hi participin i de les 

autoliquidacions dels impostos sobre la renda, patrimoni i, si és el cas, societats.  

  
Ambdós deures són previs a la presa de possessió i constitueixen un requisit indispensable per a 

què els electes adquireixin la seva plena condició de conseller o consellera.  

 

Les declaracions a les que fa referència aquesta secció poden constar en un sol document si així 

ho acordés el Ple del Consell Comarcal.  

  
2. Cap conseller o consellera electe podrà prendre possessió del càrrec sense haver complert 

prèviament ambdós deures.  

   
Article 48. Deure de prestar jurament o promesa del càrrec  

  
Tots els membres de la corporació, després de la proclamació, hauran d’efectuar el jurament o 
promesa previst per la Llei Orgànica del Règim Electoral General, en els termes previstos per l’article 
11 d’aquest Reglament.  
   

Article 49. Deure d’efectuar les declaracions de béns, interessos i incompatibilitats  
  

Tots els membres de la corporació han d’efectuar les declaracions de béns, interessos i 

incompatibilitats a què s'ha fet referència a l'article 47,  d’acord amb els models que aprovi el Ple del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental en els supòsits següents:  

 
a) Abans de la presa de possessió del càrrec. La declaració s’haurà d’efectuar amb caràcter previ a 

la formulació del jurament o promesa del càrrec a què s’ha fet referència en l’article anterior.   

 
a) Amb motiu del cessament o renúncia abans de finalitzar el mandat corporatiu o bé en la fi del 

mandat, dins del termini de 10 dies següents a què el Ple prengui coneixement del cessament o 

renúncia o que finalitzi la duració del mandat. En tot cas, en aquest últim supòsit, amb anterioritat 

a la constitució de la nova corporació. 

 

b) Durant el període de mandat, quan es modifiquin les circumstàncies de fet que constin en les 

esmentades declaracions, dins el termini d’un mes següent en el que es produeixi la modificació.   
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Article 50. Declaració de béns patrimonials i d’interessos  

  
1. La declaració de béns patrimonials pot tramitar-se en document notarial o privat, signant-se en 

aquest últim cas davant del secretari o secretària de la corporació.  

 

2. En la declaració de béns patrimonials s'ha de fer constar, com a mínim, la identificació del 

patrimoni immobiliari i drets reals, valors mobiliaris, crèdits i drets de caràcter personal, objectes 

de caràcter històric, artístic o de valor econòmic considerable, automòbils o altres vehicles i altres 

béns mobles d’especial valor.  

 

El model de declaració de béns patrimonials que aprovi el Ple del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental pot exigir més requeriments. 

 

Així mateix, quan les propietats mobiliàries i immobiliàries siguin susceptibles de tenir relació 

directa amb l’activitat comarcal, haurà de fer-se constar expressament aquest extrem en la 

declaració.  

   
Article 51. Declaració d’activitats i de causes de possible incompatibilitat  

  
La declaració d’activitats i de causes de possible incompatibilitat, pot tramitar-se en document notarial 

o privat, signant-se aquest últim davant del secretari o secretària de la corporació.   

 

En aquesta declaració s’ha de fer constar, com a mínim, les dades següents:   

  
1. Causes de possible incompatibilitat 

2. Treballs en l’administració pública, organismes, entitats, empreses públiques o privades. 

3. Activitats i ocupacions professionals, mercantils o industrials.  

4. Exercici de professions liberals.  

5. Altres activitats 

 

Article 52. Registres públics d’interessos i de béns  
  

Aquestes declaracions s’inscriuen en sengles registres creats a l’efecte, la custòdia dels quals, sota la 

responsabilitat de la Presidència, ostenta el secretari o la secretària del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental, i en els que a cada conseller o consellera,  per ordre alfabètic, li serà assignat un número de 

registre que serà invariable durant el període de mandat.  

  
Els registres seran informatitzats amb la finalitat de llur actualització permanent per a l’obtenció 

directa de certificacions.  

  
No obstant això, quan algun conseller o consellera faci ús del seu dret a efectuar ambdues 

declaracions davant el secretari de la Diputació o davant l’òrgan competent de la Generalitat, les 

seves declaracions s’inscriuen en els Registres Generals d’Interessos creats a aquests efectes a les 

esmentades administracions. En aquest cas, hauran d’aportar al secretari del Consell Comarcal del 

Vallès Oriental una certificació simple i succinta acreditativa d’haver complimentat la seva declaració 

per aquest procediment, expedida pel secretari o secretària general de la Diputació.   

  
En aquests cas el secretari o a la secretària del Consell Comarcal del Vallès Oriental farà constar 

aquesta circumstància en els registres públics comarcals mitjançant diligència.  

    
Secció Segona: Deures derivats de l’exercici efectiu del càrrec  

   
Article 53. Deure de reserva de la informació i confidencialitat 

  
1. Tots els membres de la corporació tenen el deure de guardar reserva i mantenir la 

confidencialitat de la informació a la qual tinguin accés per raó del càrrec i evitar la reproducció 

de les còpies que els hagin estat facilitades, quan la difusió de la informació o de les còpies 

pugui perjudicar els interessos del Consell Comarcal del Vallès Oriental o de terceres persones, 
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no podent fer ús de la informació o la documentació obtinguda en l’exercici del càrrec per a 

interessos particulars.  

 

2. Tots els membres de la corporació han de guardar secret sobre els debats i votacions que 

tinguin aquest caràcter i sobre els debats que, com els de la Comissió de Govern, les comissions 

informatives i qualsevol altre òrgan de la corporació, celebrin sessions que no gaudeixen de 

caràcter públic, podent incórrer, en cas contrari, en els delictes de revelació de secrets, d’ús 

d’aquests o d’informació privilegiada en benefici propi o de tercers, o de tràfic d’influències, en 

els termes previstos en el Codi Penal.  

 

3. L’incompliment de qualsevol dels apartats precedents d’aquest article pot ser objecte de sanció 

d’acord amb l’article 60 d’aquest Reglament.  

 
Article 54. Deure de cortesia i respecte 

  
Tots els membres de la corporació han d’actuar amb cortesia i respecte en relació amb la resta de 

càrrecs electes i han de complir les normes de funcionament dels òrgans comarcals previstos en la 

legislació o en aquest Reglament.  

  
Article 55. Deure de comunicar les absències del terme comarcal  

  
Tots els membres de la corporació, o bé personalment, o bé a través del portaveu del seu grup, han 

de posar en coneixement del president o la presidenta, verbalment o per escrit, les seves absències 

de la comarca quan aquestes excedeixin de 8 dies naturals,  concretant, en tot cas, la duració 

previsible d'aquestes, sense que d’això s’hagi d’inferir que aquestes estiguin sotmeses a autorització.  

   
Article 56. Deure d’exclusivitat  

  
Tots els membres de la corporació que exerceixin llur càrrec en règim de dedicació exclusiva no 

poden fer altres activitats retribuïdes.  

   
Article 57. Deure de respectar el règim d’incompatibilitats  

  
Tots els membres de la corporació han de respectar, en l’exercici del càrrec, el règim 

d’incompatibilitats previst a la legislació, tant de caràcter electoral com de caràcter general, i resten 

obligats a posar en coneixement del Consell Comarcal del Vallès Oriental qualsevol circumstància 

que pugui ser susceptible de generar una incompatibilitat.  

  
En el cas que un consellera o consellera o el president o presidenta, concorri en una causa 

d’incompatibilitat i el Ple l’hagi declarat, l’afectat ha d’optar entre la renúncia a ser membre de la 

corporació o a abandonar la situació que dóna origen a la declaració d’incompatibilitat en el termini 

màxim de 10 dies hàbils comptats a partir del següent a l’adopció de l’acord plenari que declari 

aquesta circumstància.  

  
En cas que no s’opti en el termini previst, s’entén que l’afectat o l’afectada ha renunciat de forma 

efectiva i irrevocable a la seva condició de membre de la corporació, havent de declarar el Ple la 

vacant corresponent i tramitar llur substitució, d’acord amb allò prevista a la normativa.  

   
Article 58. Deure d’abstenció  

  
Tots els membres de la corporació han d’abstenir-se de participar en la deliberació, votació, decisió i 

execució dels assumptes que els afectin, quan es donin les causes d’abstenció previstes a l’article 

23.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, o les circumstàncies previstes 

en la legislació de contractes de les administracions públiques.  

  
L’actuació dels membres de la corporació en què concorri aquesta circumstància, sens perjudici de 

les responsabilitats que es puguin exigir, no implicarà necessàriament la invalidesa dels actes en què 

hagin intervingut, quan aquesta no hagi estat determinant, excepte en el supòsit que, per constituir 



 

28 

una infracció penal o haver-se dictat com a conseqüència d’aquesta, l’acte estigui viciat de nul·litat de 

ple dret.  

  
Quan en la celebració de sessions d’òrgans col·legiats, un conseller o una consellera, respecte 

d’algun dels assumptes inclosos en l’ordre del dia, es trobi afectat per una causa d’abstenció, haurà 

d’abandonar la sala de reunions, a excepció que es tracti de les sessions plenàries en les que, tenint 

en compte el seu caràcter públic, no serà necessari, però no podrà prendre la paraula ni fer gestos 

que puguin condicionar el vot de la resta de membres de la corporació.  

  
No serà necessària l’abstenció dels membres de la corporació quan es tracti de disposicions de 

caràcter general; instruments de planejament urbanístic, a excepció que únicament afectin a un o 

varis membres de la corporació o afectant a tots, pel seu caràcter general, tinguin una especial 

incidència en un o varis consellers o conselleres; padrons de caràcter fiscal; mocions de censura al 

president o la presidenta;  elecció de president o de presidenta;  ni tampoc quan es tracti de la 

defensa de la gestió al Consell Comarcal del Vallès Oriental dels propis membres de la corporació.  

  
Capítol III  Drets de doble vessant  
  

Article 59. Assistència a les sessions d’òrgans col·legiats  
  

Tots els membres de la corporació  tenen el dret, però també el deure, d’assistir a les sessions dels 

òrgans col·legiats de la corporació o dels seus organismes autònoms o entitats públiques 

empresarials, dels que en formin part, quan hi hagin estat convocats.  

  
S’entendrà complert aquest deure quan, amb caràcter previ a la celebració de la sessió, el conseller o 

consellera comuniqui al president o presidenta la seva impossibilitat d’assistir-hi, de forma motivada, 

excepte que circumstàncies alienes a la seva voluntat ho impedeixin.  

  
Aquesta comunicació es podrà fer a través del registre o verbalment a la Presidència.  

  
També tenen el dret a ser degudament convocats a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals 

formin part i el correlatiu deure de rebre les corresponents convocatòries.  

  
  
Article 60. Règim sancionador  

  

1. Els membres de la corporació que sense justificació suficient no assisteixin a dues reunions 

consecutives del ple o de les comissions de què formen part, o a tres d'alternes, durant un 

període d'un any, poden ésser sancionats pel president o presidenta amb la pèrdua del dret a 

percebre la retribució o l'assignació econòmica fins a un màxim de tres mesos. 

 

2. A aquest efecte, s'instruirà un expedient sancionador d'acord amb el procediment legalment 

previst, en el qual s'ha de garantir l'audiència del membre de la corporació per tal que pugui 

formular al·legacions.  

 

La resolució adoptada pel president o presidenta de la corporació ha de determinar la quantia o 

la durada de la sanció, dins dels límits assenyalats per l'apartat 1.  

 

3. El president o presidenta de la corporació, amb autorització prèvia del ple i la instrucció de 

l'expedient sancionador corresponent, amb l'audiència de l'interessat, pot privar també del dret a 

percebre les retribucions o les assignacions econòmiques, en cas d'incompliment reiterat dels 

deures que corresponen als membres de les corporacions locals, segons la legislació de règim 

local i aquest  Reglament.  

 

S’entendrà que hi ha reiteració quan el conseller o consellera afectat/da, hagi estat requerit, 

almenys un cop, per la Presidència, mitjançant escrit.  
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4. De les sancions que imposi la Presidència, s’haurà de donar compte al Ple del Consell Comarcal 

del Vallès Oriental en la primera sessió que tingui lloc.  

  
TÍTOL QUART. L’ORGANITZACIÓ COMARCAL 
 
 

Article 61. El Consell Comarcal  
 
1. El govern i l'administració de la comarca del Vallès Oriental corresponen al Consell Comarcal del 

Vallès Oriental.  
 

2. El Consell Comarcal del Vallès Oriental estructura la seva organització de la forma següent:  
 

a) Organització necessària:   
 

1. De caràcter decisori:  
 

a) El Ple   
b) El president o la presidenta 
c) Els vicepresidents o les vicepresidentes 
d) Els consellers delegats o les conselleres delegades 
e) El gerent o la gerent en el grau que determini en cada moment la Llei de l’organització 

comarcal. 
 
2. De caràcter deliberant:  
 

a) El Consell d’alcaldies 
b) Les comissions informatives  
c) La Comissió especial de comptes 
d) Els grups polítics  

 
b) Organització complementària  
 

a) La Comissió de Govern 
b) La Junta de Portaveus  
c) Els òrgans consultius i de coordinació 
d) Els òrgans de participació ciutadana 
e) Altres òrgans col·legiats que creï el Ple. 

 
 
Capítol I  
Organització necessària de caràcter decisori  
 

Secció primera: el Ple  
 

Article 62. El Ple  
 
El Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental és constituït pel president o per la presidenta i els 
altres consellers i/o les altres conselleres comarcals. 
 

Article 63. Competències 
 
1. Corresponen al Ple les facultats, les atribucions i les competències que li determina el Text refós 

de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, o normativa que el substitueixi; l’exercici de totes les altres que expressament li 
assignen les lleis; i aquelles que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans 
comarcals. 

 



 

30 

2. Les competències del Ple del Consell Comarcal poden ser delegades al president o la presidenta, 
a la Comissió de Govern, al gerent o la gerent, excepte en aquells casos en què ho prohibeixi la 
normativa.  

 
Secció segona: el president o la presidenta  

 
Article 64. El president o la presidenta 

 
Corresponen al president o la presidenta del Consell Comarcal del Vallès Oriental les facultats, les 
atribucions i les competències que li determina el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, o normativa que el substitueixi; i 
l’exercici de totes les altres que expressament li assignen les lleis o les que expressament li delega el 
Ple del Consell Comarcal.  
 

Article 65. Resolucions de la Presidència 
 
Les resolucions de la Presidència adoptaran la forma de Decret i s’inscriuran en un registre especial 
habilitat a aquest efecte.  
 

Secció tercera: els vicepresidents o les vicepresidentes 
 

Article 66. Els vicepresidents o les vicepresidentes 
 
El president o la presidenta ha de nomenar, entre els consellers comarcals, un/a vicepresident/a o 
més, que l'han de substituir per ordre de nomenament en cas de vacant, absència o impediment, i als 
quals pot delegar l'exercici de les seves atribucions. 
 

Article 67. Competències  
 
Les competències bàsiques dels vicepresidents o vicepresidentes són les de substituir el president o 
la presidenta en els casos d’absència, malaltia, vacant, segons l’ordre de prelació que el president o 
la presidenta hagi establert en el Decret de nomenament.  
 
Aquest ordre de prelació actua també en cas d’absència, malaltia, impediment o deure d’abstenció 
d’un vicepresident o d’una vicepresidenta. En el supòsit de substitució del president o la presidenta 
per raons d’absència o malaltia, el vicepresident o la vicepresidenta que assumeixi llurs funcions no 
pot revocar les delegacions atorgades pel president o per la presidenta.  
 

Article 68. Delegacions  
 
Els vicepresidents o les vicepresidentes poden ser beneficiaris de delegacions de caràcter general 
per part del president o la presidenta, mitjançant Decret que determini  el contingut i l’abast de la 
delegació, tot especificant-ne si s’hi inclou la delegació de signatura.  
 
 

Secció quarta: els consellers delegats o les conselleres delegades  
 

Article 69. Els consellers delegats o les conselleres delegades 
 
 
El president o presidenta pot nomenar consellers i/o conselleres delegats o delegades mitjançant 
decret per raó del qual es faci una delegació especial per una comesa específica. A aquestes efectes, 
s’entén com a comesa específica la gestió continuada d’una àrea funcional. La delegació pot 
efectuar-se en qualsevol conseller o consellera i llurs atribucions es determinen en el decret de 
delegació, que ha d’especificar si hi inclou la delegació de signatura. Les resolucions que s’adoptin en 
exercici de la delegació, si s’escau, adopten el nom de decrets.  
 

Secció cinquena: el gerent o la gerent  
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Article 70. El gerent o la gerent 
 
El gerent o la gerent del Consell Comarcal, que exerceix les funcions executives que li encomana el 
Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 
4 de novembre, integra també l'organització comarcal.  

 
La regulació de la Gerència del Consell Comarcal és al capítol IV d’aquest títol del Reglament.  
 
 
Capítol II  
Organització necessària de caràcter deliberant  
 

Secció primera: el Consell d’alcaldies 
 

Article 71. El Consell d’alcaldies 
 
El Consell d’alcaldies del Vallès Oriental és un òrgan necessari del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental per a la participació de tots els municipis de la comarca. El Consell d’alcaldies és integrat 
pels alcaldes i les alcaldesses dels municipis de la comarca i ha d'ésser convocat pel president o 
presidenta del Consell Comarcal perquè informi el Consell Comarcal de les propostes que siguin 
d'interès per als municipis, abans de sotmetre-les a l'aprovació del ple, d'acord amb el que estableix 
aquest Reglament.  
 

Article 72. Atribucions  
 
El Consell d’alcaldies pot presentar al Ple del Consell Comarcal propostes d'actuació que siguin 
d'interès per a la comarca. En tot cas, el Consell d’alcaldies ha d'emetre prèviament un informe sobre 
les qüestions establertes a l’article 19 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, o normativa que el substitueixi.  
 
 

Secció segona: les comissions informatives  
 

Article 73.  Naturalesa jurídica  
 
Les comissions informatives són òrgans col·legiats necessaris de l’organització comarcal que tenen 
caràcter deliberant i no resolutiu.  
 

Article 74. Classes de comissions informatives 
 
1. Les comissions informatives poden ser de caràcter permanent o de caràcter especial.  

 
2. Les comissions informatives de caràcter permanent són aquelles que, amb vocació d’estabilitat, 

es constitueixen amb caràcter general a l’inici de cada mandat corporatiu, estenent llur àmbit 
d’actuació a un sector determinat de l’activitat comarcal, en funció de les grans àrees funcionals 
en què aquesta s’organitzi, amb les quals, si és possible, es procurarà correspondre. 

 
3. Les comissions informatives de caràcter especial són les que es constitueixen pel Ple amb 

caràcter transitori per l’estudi d’un assumpte concret, sense vocació de permanència, o les que, 
per imperatiu legal o obeint a especialitats de qualsevol tipus, el Ple estimi oportú crear.  

 
Article 75. Atribucions  

 
1. Les Comissions informatives, en llurs àmbits d’actuació, ostenten les atribucions següents:  
 

a) Emetre dictàmens i propostes d’acord al Ple i la Comissió de Govern quan són matèries 
delegades del Ple.  
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b) Fer l’estudi, informe o consulta dels assumptes la competència dels quals correspongui al Ple, 
encara que aquests s’exerceixin, per raó de la delegació que correspongui, per qualsevol altre 
òrgan.  
 

c) Fer el seguiment de la gestió del president o la presidenta, de la Comissió de Govern i dels 
consellers o conselleres que ostenten delegacions, sens perjudici de les competències de 
control que corresponen al Ple.  
 

d) Fer l’estudi, informe o consulta dels assumptes que el president o presidenta, la Comissió de 
Govern, el Ple i els consellers o conselleres que ostentin delegacions, decideixin sotmetre a 
llur consideració.  
 

e) Servir de marc per tal que els consellers i conselleres puguin sol·licitar informació relacionada 
amb el seu àmbit sectorial, que se’ls haurà de facilitar per llur president o presidenta en els 
termes i amb els límits establerts pels articles 43 i següents d’aquest Reglament. 

 
2. No és necessari el dictamen previ ni posterior de les comissions informatives respecte de les 

qüestions següents:  
 
a) Les mocions de censura.  
b) Les qüestions de confiança que el president o presidenta puguin plantejar.  
c) Les mocions que plantegin els grups polítics municipals que s’integrin en la part de control de 

l’ordre del dia del Ple.  
d) Els assumptes declarats urgents, o que formin part de l'ordre del dia d'una sessió 

extraordinària de caràcter urgent. 
e) Les mocions de la presidència.  

 
 

Article 76. Creació, composició i duració de les comissions informatives de caràcter 
permanent  

 
1. La determinació del número de comissions informatives de caràcter permanent, llur denominació, 

composició i àmbit d’actuació, així com la seva modificació, correspon al Ple que, en la primera 
sessió que celebri després de la seva constitució, i a proposta del president o la presidenta, 
adoptarà els acords oportuns.  
 

2. La composició de les comissions informatives de caràcter permanent és la següent:  
 

i. El president o la presidenta del Consell Comarcal, que la presideix, o membre de la 
corporació en qui delegui la presidència.  

ii. Dos consellers o conselleres representants de cada grup polític del Consell Comarcal, quan el 
grup estigui format per dos o més consellers. 

iii. Un conseller o consellera en el cas que el grup polític el conformi una sola persona.  
iv. Els consellers i/o conselleres no adscrits.  

 
3. El president o presidenta del Consell Comarcal té dret a vot en aquestes comissions.  

Nogensmenys, aquest vot no pot alterar el valor ponderat que s’assigna al grup polític al qual 
forma part el president o la presidenta en funció de llur representativitat en el plenari, en els 
termes previstos a l’article 139 d’aquest Reglament.  
Així, en el cas que el president o presidenta estigués adscrit a un grup polític al qual li 
corresponen dos consellers en les comissions informatives, el valor del vot del grup no en resulta 
alterat però sí que s’altera el valor individual del vot de cadascun dels seus components que 
passar a ser el resultat de dividir entre tres el valor ponderat que s’assigna al respectiu grup 
polític.  
D’altra banda, en el cas que el president o presidenta del Consell Comarcal estigui adscrit a un 
grup polític format per una sola persona, el seu vot equival al valor ponderat que s’assigna al 
respectiu grup polític en funció de llur representativitat en el plenari, sense que puguin sumar-se 
valors.  
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Finalment, en el cas que el president o presidenta del Consell Comarcal sigui un conseller o 
consellera no adscrit, el valor del seu vot equival al valor ponderat proporcional a la seva 
representativitat en el Ple, en els termes previstos a l’article 139 d’aquest Reglament. 
Aquestes normes de votació són d’aplicació també en els casos de delegació de la presidència de 
les comissions informatives.  

 
4. L’adscripció concreta a cada comissió dels membres de la corporació que hagin de formar-ne part 

en representació de cada grup es fa mitjançant escrit del portaveu d’aquest adreçat al president o 
la presidenta, i del qual se’n dóna compte al Ple. Pot designar-se, amb idèntica forma, un suplent 
per cada titular.  
 
A les comissions informatives hi assisteix també el secretari o secretària del Consell Comarcal, o 
funcionari en qui delegui, el qual tindrà veu, però no vot, i actuarà com a fedatari d’aquestes, i 
l’interventor o la interventora del Consell Comarcal o funcionari en qui delegui, que tindrà veu, 
però no vot.  

 
5. Les Comissions Informatives de caràcter permanent tenen la mateixa durada que el mandat 

corporatiu, sens perjudici de la possibilitat de llur modificació, sempre que per això se segueixi el 
procediment fixat per aquest Reglament per a llur creació. 

 
 

Article 77. Creació, composició i duració de les Comissions Informatives de caràcter 
especial  

 
1. Les comissions informatives de caràcter especial podran crear-se pel Ple en qualsevol moment 

per a la informació i proposta d’assumptes específics, a proposta del president o presidenta, 
mitjançant acord en el que s’estableixi llur denominació, composició i àmbit d’actuació. 
 

2. El nombre de membres d’aquestes comissions informatives i llur composició, es regeix pel que 
estableix l’article precedent, però la seva durada pot ser sotmesa a un termini preclusiu, extingint-
se quan s’hagi complert l’objecte pel qual foren creades i, en tot cas, quan finalitzi el mandat 
corporatiu. 

 
 

Article 78. Comissió especial de comptes  
 
1. La comissió especial de comptes, sota la presidència del president o presidenta del Consell 

Comarcal, és una comissió informativa necessària de caràcter especial formada per un 
representant de cadascun dels grups polítics amb representació en el Consell Comarcal i els 
consellers o conselleres no adscrits, el qual adopta les decisions per vot ponderat d'acord amb el 
nombre de consellers i conselleres comarcals respectius. 
 

2. Correspon a la comissió especial de comptes examinar i estudiar i emetre informe, abans de l’1 
de juny de cada any, en relació amb:  

 
a) El compte general del pressupost.  
b) La revisió anual de l’inventari de béns. 
c) Els comptes generals de pressupost i del patrimoni dels organismes autònoms comarcals i 

dels òrgans especials de gestió de serveis.  
d) Els comptes d’explotació i balanços de les societats mercantils de capital íntegrament 

comarcal i de les entitats publiques empresarials comarcals. 
 

3. A aquests efectes, el compte general del Consell Comarcal haurà de ser rendit pel president o la 
presidenta abans del 15 de maig de l’exercici següent al que correspongui.  

 
Article 79. Assistència de personal al servei de la corporació  

 
A les sessions de cada comissió informativa poden assistir els membres i el personal de la corporació 
que el seu president o presidenta consideri convenient, bé per pròpia iniciativa, bé a proposta, no 
vinculant, dels seus vocals, sent en tot cas necessària la presència de l’interventor o interventora i del 
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tresorer o tresorera, o de qui legalment els substitueixi, en la comissió informativa que tingui 
atribuïdes les competències en matèria d’hisenda.  
 
Quan els membres de la comissió especial de comptes sol·licitin la presència de membres i personal 
de la corporació al president o presidenta d’aquesta, aquest haurà, forçosament, de requerir la seva 
presència, quan es tracti de membres o personal de la corporació especialment relacionats amb els 
comptes que s’analitzin. 
 

(a) Secció tercera: els grups polítics comarcals i els consellers o conselleres no adscrits  
 

Article 80. Els grups polítics comarcals  
 
1. Els grups polítics comarcals tenen com a funció canalitzar l’actuació dels membres de la 

corporació que, a aquests efectes, actuaran a través d’aquests, pel millor funcionament dels 
òrgans de govern, sens perjudici de les funcions i atribucions que la legislació de règim local els 
atribueix a títol individual.  
 

2. Tenint en compte llur naturalesa política, les seves decisions no tenen caràcter d’acte 
administratiu, ni són, en conseqüència, fiscalitzables per la jurisdicció contenciosa administrativa.  

 
Article 81. Composició  

 
1. En cada mandat corporatiu es poden constituir tants grups polítics comarcals com llistes 

electorals hagin obtingut representació comarcal, sense que un mateix conseller o consellera 
pugui formar part de més d’un grup polític, ni aquests puguin estar formats per consellers o 
conselleres de diferents llistes electorals.  
 

2. No obstant això, els consellers i conselleres que durant el seu mandat deixin de pertànyer a la 
candidatura en la que varen concórrer al procés electoral, restaran automàticament en la situació 
de consellers o conselleres no adscrits, amb els drets i deures individuals que es regulen en 
aquest Reglament, excepte quan es tracti de candidatures presentades amb la fórmula de coalició 
electoral i algun dels partits polítics que la integren decideixi abandonar-la. En aquest últim 
supòsit les candidatures que abandonin la coalició podran constituir grup propi.  

 
Article 82. Constitució  

 
1. Els grups polítics comarcals es constituiran mitjançant un escrit individual adreçat al president o la 

presidenta, signat per cada conseller i/o consellera, que s’haurà de presentar en el Registre del 
Consell Comarcal dins del termini de cinc dies hàbils següents a la constitució de la corporació. 
En l’esmentat escrit es farà constar el grup comarcal al qual desitja d'ésser adscrit i els consellers 
o conselleres als quals designa com a portaveu titular i suplent d'aquest, d’entre els membres de 
la llista. 
 

2. Inicialment, formen part d’un grup comarcal els consellers electes per un mateix partit, coalició, 
federació o agrupació electoral, sens perjudici dels dret dels consellers independents. En cap cas 
un conseller podrà formar part de dos grups alhora.  
 

3. Els grups comarcals decideixen llur denominació, llur portaveu i, si escau, el secretari o altres 
càrrecs. També podrà aprovar unes normes de funcionament intern. Tots els acords s’han de 
prendre per majoria simple del grup.  
 

4. La denominació, com els seus membres, com el seu portaveu, poden ser modificats al llarg del 
mandat, mitjançant nous escrits en els que es compleixin idèntics requisits i procediment.  
 

5. En tot cas, les baixes que es puguin produir en un grup comarcal no són efectives fins que no 
s’hagin comunicat al respectiu portaveu i al president o presidenta del Consell Comarcal, que en 
donarà compte al Ple del Consell.  
 

6. Els membres de la corporació que adquireixin la seva condició amb posterioritat a la sessió 
constitutiva del Consell Comarcal, poden incorporar-se al grup corresponent a la seva llista 
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electoral, mitjançant escrit adreçat a la Presidència, presentat al Registre en els cinc dies hàbils 
següents a la pressa de possessió del seu càrrec. En cas contrari, i fins que no triïn una opció 
diferent, resten en la situació de consellers no adscrits i/o conselleres no adscrites.  
 

7. De la constitució i composició dels grups polítics i de les seves modificacions s’haurà de donar 
compte al Ple, per part de la Presidència, en la primera sessió que tingui lloc, a efectes 
informatius, tenint en compte l’autonomia d’aquests pel que fa a llur funcionament intern, no 
donant lloc aquesta presa de coneixement per part del Ple, a cap acte administratiu. Tan sols en 
el supòsit que els escrits de constitució i composició dels grups polítics i de llurs modificacions, 
vulneressin allò previst en aquest Reglament, o en la legislació de directa aplicació, el Ple podrà 
adoptar el corresponent acord, rebutjant aquells extrems que hi resultin incompatibles, donant així 
lloc a un acte administratiu susceptible de ser impugnat davant la Jurisdicció contenciosa 
administrativa.  

 

Article 83. Règim jurídic dels consellers i conselleres no adscrits  
 
Els consellers i conselleres no adscrits tindran els drets i deures individuals que es regulen en aquest 
Reglament, així com el de participar amb veu i vot en les comissions informatives de les quals en 
formin part.  
 

Article 84. Representació  
 
Els grups polítics comarcals actuen representats per llur portaveu que, a aquests efectes, subscriurà 
els documents que emanin d’aquests, emetrà la postura oficial del seu grup en les sessions plenàries 
i rebrà les comunicacions que es dirigeixin al grup polític al qual representen.  
 

Article 85. Drets  
 
Els grups polítics comarcals, representats per llurs portaveus, ostenten els drets següents:  
 
a) Percebre del pressupost de la corporació una dotació econòmica mensual, que resulta d’aplicar 

un component fix idèntic per a tots els grups polítics comarcals, i un altre variable en funció de llur 
número de membres, per a contribuir a la satisfacció de les despeses que la seva actuació 
corporativa els generi, sense que aquesta pugui destinar-se a satisfer remuneracions de personal 
de qualsevol tipus al servei de la corporació ni a l’adquisició de béns que puguin constituir actius 
fixos de caràcter patrimonial.  
 

b) Rebre, abans de l’inici de cada sessió plenària, una relació dels assumptes urgents que es 
projecti sotmetre a la consideració del Ple.  
 

c) Expressar llur opinió a través web comarcal i participar en els altres mitjans de comunicació de 
titularitat comarcal, si n’hi hagués. 
 

d) Disposar d’un despatx en les dependències comarcals per a reunir-se de manera independent i 
rebre visites, sempre i quan hi hagi disponibilitat i es puguin habilitar espais a aquests efectes.  
 

e) Fer ús dels locals de la corporació per a la celebració de reunions i/o sessions de treball amb 
associacions i altres entitats ciutadanes, sempre que no coincideixin amb sessions plenàries i les 
necessitats funcionals i d’espai així ho permetin. Els grups polítics comarcals hauran de canalitzar 
la seva petició a través de la Presidència, que, d’acord amb les disponibilitats funcionals i d’espai, 
proveirà a l’efecte, un cop comprovada la no coincidència amb la celebració d’una sessió plenària.  
 

f) Ser convidats als actes oficials de caràcter institucional convocats pel Consell Comarcal del 
Vallès Oriental i els ens, organismes i empreses que en depenguin. 
 

g) Disposar d’una infraestructura mínima de mitjans materials i personals, d’acord amb les 
possibilitats funcionals i pressupostàries de la corporació.  
 

h) Disposar de telèfon, ordinador, fax i fotocopiadora, sempre i quan hi hagi la previsió 
pressupostària i no s’incorri en dèficit.  
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i) Participar, mitjançant representants d’aquests, en les comissions informatives i en els òrgans 

col·legiats de participació ciutadana.  
 

j) Impugnar els actes i acords comarcals que els afectin com a grup, i els acords adoptats pel Ple de 
la corporació que hagin sigut votats en contra per la totalitat de consellers i conselleres integrats 
en ells.  

 
 

Article 86. Deures  
 
Els grups polítics comarcals hauran de respectar en llur actuació allò que preveu aquest Reglament i 
la legislació de directa aplicació i, en tot cas, el principi de bona fe, amb cortesia i respecte a les 
normes de funcionament dels òrgans de la corporació.  
 
Així mateix, tots els grups polítics comarcals hauran de portar una comptabilitat especial de la dotació 
econòmica a que es fa referència en la lletra a) de l’article precedent, que posaran a disposició del Ple 
de la corporació sempre que aquest així ho exigeixi.  
 
 
Capítol III 
Organització complementària 
 

Secció primera: la Comissió de Govern  
 

Article 87. La Comissió de Govern 
 
La Comissió de Govern és un òrgan col·legiat integrat en l’organització complementària i potestativa 
del Consell Comarcal i format pels membres següents:  

 
i. El president o presidenta del Consell Comarcal, que la presideix d’acord amb l’article 13.1 b) del 

TRLOC, essent-ne membre de ple dret amb veu i vot.  
 

ii. Un nombre de consellers o conselleres no superior a un terç del nombre legal de membres del 
Consell Comarcal, nomenats i separats pel Ple.   

 
 

Article 88. Competències  
 
Correspon a la Comissió de Govern, com a òrgan executiu, les competències següents:  
 

a) L’assistència al president o la presidenta en l’exercici de les seves atribucions.  
b) Les atribucions que li deleguin els òrgans comarcals i el gerent o la gerent. 
c) Les atribucions que directament li atribueixi la legislació.  

 
 

Secció segona: la Junta de Portaveus  
 

Article 89. Naturalesa jurídica  
 
La Junta de Portaveus és un òrgan col·legiat complementari de l’organització comarcal, de caràcter 
deliberant i no resolutiu, integrat pel president o presidenta del Consell Comarcal i els o les portaveus, 
titulars o suplents, de cada grup polític comarcal. A aquest efecte, cada grup designa un portaveu o 
una portaveu que el representa i que n’esdevé l’interlocutor.  
 

Article 90. Atribucions  
 
La Junta de Portaveus ostenta les atribucions següents:  
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1. Assessorar al president o presidenta en qüestions relatives a la formació de l’ordre del dia de les 
sessions plenàries de caràcter ordinari i extraordinari i, respecte de les de caràcter urgent, quan 
les circumstàncies que provoquin la seva urgència així ho permetin, així com en les qüestions 
relatives al desenvolupament d’aquestes sessions.  
 

2. Conèixer de forma prèvia els assumptes d’especial transcendència per a la corporació. 
 

3. Fer l’estudi, informe o consulta dels assumptes que el president o la presidenta decideixi sotmetre 
a la seva consideració.  
 

4. Totes les altres previstes en aquest Reglament.  
 
 

Secció tercera: dels òrgans consultius i de coordinació  
 

Article 91. Les Comissions tècniques  
 
Les comissions tècniques són òrgans col·legiats de caràcter consultiu que formen part de 
l’organització comarcal, creades, mitjançant decret de Presidència a iniciativa pròpia o quan així 
s’imposi normativament.  
 
Aquestes comissions no tenen el caràcter de comissions informatives ni els són aplicables les normes 
que aquest Reglament els dedica, en la mesura que no són òrgans que tinguin com a finalitat la 
participació política, sinó que són constituïdes únicament com a  instruments de treball, amb caràcter 
mixt.  
 
Les comissions tècniques són constituïdes per membres de la corporació que ostentin 
responsabilitats de decisió en matèries afectes a aquestes, per personal al servei del Consell 
Comarcal i, si és el cas, per persones no vinculades a la corporació.  
 
Les comissions tècniques tenen com a objecte la investigació, l’estudi, l’informe i la deliberació de 
temes concrets, la coordinació d’ens instrumentals del Consell Comarcal, o les atribucions que la 
norma jurídica que imposa la seva creació els reconegui, no podent substituir en cap cas, ni assumir, 
les funcions de les comissions informatives. 
  

 
Secció quarta: dels òrgans de participació ciutadana  

 
Article 92. Els consells sectorials de participació  

 
1. Els consells sectorials de participació són òrgans permanents de participació sectorial de caràcter 

consultiu, que tenen per objecte facilitar la participació ciutadana en els àmbits d’actuació pública 
comarcal que llur naturalesa ho permeti, amb la finalitat d’integrar la participació dels ciutadans i 
les associacions en els assumptes comarcals, i fer així efectiu el dret de tots els ciutadans i 
ciutadanes a participar en els assumptes públics.  
 

2. Com a resultat d'aquesta participació, els consells sectorials poden proposar al Consell Comarcal, 
a través de les comissions informatives, l'adopció de mocions respecte del seu àmbit d'actuació 
pública comarcal.  

 
Article 93. Procediment de creació  

 
1. Els consells sectorials de participació es creen, a proposta de la Presidència, mitjançant acord 

plenari, en el que s’acordi llur constitució i s’iniciï la tramitació per a l’aprovació de llur reglament 
orgànic.  
 

2. Els reglaments orgànics dels consells sectorials de participació, tenint en compte el seu caràcter 
normatiu, s’aprovaran d’acord amb el procediment previst per la legislació per a l’aprovació de 
disposicions locals de caràcter general i, per tant, no entraran en vigor fins que no es publiqui 
íntegrament el seu text, en els termes previstos per la legislació de directa aplicació.  
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3. Els reglaments orgànics dels consells sectorials de participació, han de regular, necessàriament, 

els aspectes següents:  
 

a) Denominació.  
b) Àmbit sectorial d’actuació. 
c) Finalitats.  
d) Atribucions, que únicament seran de caràcter informatiu, consultiu o de proposta, però no de 

caràcter resolutiu.  
e) Òrgans de govern en els quals hi haurà com a mínim un òrgan unipersonal i un òrgan 

col·legiat, on hi siguin representats tots els grups polítics comarcals, els consellers i 
conselleres afectats per raó de la matèria que tinguin delegada; els consellers i conselleres no 
adscrits; entitats cíviques i ciutadanes i entitats representatives a la comarca, del sector 
afectat.  

f) Atribucions dels òrgans de govern. 
g) Règim per la vàlida constitució, votació i presa d’acords.  

 
Secció cinquena: altres òrgans col·legiats 

 
Article 94. Altres òrgans col·legiats 

 
El Consell Comarcal pot complementar l’organització prevista en aquest Reglament en els termes 
previstos en la legislació de règim local, ja sigui mitjançant acord del ple o mitjançant el reglament 
orgànic comarcal.  
 
 
Capítol IV. Alineament de la política i la gestió en el Consell Comarcal  
 

Secció primera: àmbits o àrees d'actuació del Consell Comarcal 
 

Article 95. Delimitació 
 
1. L'administració comarcal s'organitza en àmbits o àrees d'actuació de responsabilitat política o 

executiva que comprenen, cadascuna d'elles, un o diversos sectors funcionalment homogenis de 

l'activitat administrativa. 

 

2. A l'inici de cada mandat el Ple determina el disseny bàsic de l'estructura d'àrees de responsabilitat 

política i les d'àmbit tècnic-directiu, el qual es concreta mitjançant resolució de la Presidència. 

 

3. Amb la finalitat d'alinear correctament política i gestió s’ha de procurar que aquesta definició 

d'àrees d'actuació de responsabilitat política o executiva coincideixi en allò  essencial amb les 

àrees de responsabilitat tècnic-directiva i amb l'organització de les comissions informatives. 

 

4. La Gerència comarcal és l'òrgan directiu encarregat d'elaborar l' inici de cada mandat les 

propostes pertinents per fer efectiu aquest alineament entre política i gestió. 

 
Article 96.  Competències en matèria d'organització administrativa i estructures 
directives 

 
1. La competència és irrenunciable i s'exerceix pels òrgans administratius que la tinguin atribuïda 

com a pròpia, llevat dels casos de delegació o avocació. 

 

2. El règim jurídic aplicable a la delegació de competència, l'avocació, els encàrrecs de gestió, la 

delegació de signatura i la suplència és el que preveu la legislació reguladora del règim jurídic del 

sector públic.  

 

3. Si l'acord de delegació es refereix genèricament a un àmbit o àrea d'actuació executives sense 

especificació de potestats s'entén que comprèn totes aquelles facultats, drets i deures referits a la 
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matèria delegada que corresponen a l'òrgan que té assignades originàriament les atribucions amb 

excepció d'aquelles que no siguin delegables. 

 

4. Correspon a la Presidència l'assignació de responsabilitats i competències a les Vicepresidències 

o als consellers o conselleres delegats o delegades.  

 

5. La creació, la modificació o la supressió d'òrgans administratius és, d'acord amb les línies 

mestres de l'organització comarcal dissenyades pel Ple, competència de la Presidència del 

Consell Comarcal, a proposta de la Gerència. A aquest efecte, la persona titular de la 

Presidència, en exercici de les seves competències en matèria de direcció superior de personal, 

ha de determinar, d'acord amb les directrius formulades pel Ple pel que fa a l'organització 

administrativa general, els òrgans administratius existents en l'estructura, especialment fixarà els 

que tinguin tècnic directiu de primer nivell o, si no, de cap de servei, establint així mateix les 

funcions de tots ells. 

 

6. Els nivells orgànics tècnics directius de primer nivell o, si no, de cap de serveis, seran així mateix 

definits en les seves funcions, d'acord amb les directrius formulades pel Ple en el que afecta 

l'organització administrativa, per decret de la Presidència en ús de llur competència en la direcció 

superior en matèria de personal, podent ser proveïts, si escau, a través del procediment de 

designació que es determini en la relació de llocs de treball o instrument de gestió que, si s'escau, 

el substitueixi. 

 
Article 97. Gerència 

 
1. La Gerència comarcal com a òrgan necessari de l'estructura institucional del Consell Comarcal és 

el nivell organitzatiu que fa viable l'alineament entre política i gestió en l'àmbit de les seves 

competències. 

 

2. La Gerència es regeix pel que estableix la secció II d’aquest capítol. 

 

3. La persona titular de la Gerència comarcal tindrà la consideració, de conformitat amb el que 

estableix la legislació bàsica d'ocupació pública, de personal directiu professional. 

 
 
Article 98. Programa d'actuació comarcal 

 
1. El Programa d'actuació comarcal és l'instrument estratègic on es prioritzen i defineixen les línies 

principals d'actuació del mandat, a partir de les quals es desenvolupen els diversos plans 

operatius i sectorials de caràcter anual o de projecció periòdica, en els quals s’ha d'establir, quan 

així sigui possible, els objectius i indicadors de gestió de cadascun dels àmbits d'actuació 

comarcal. 

 

2. El Programa d'actuació comarcal es configura com una eina essencial per millorar l'alineament 

política i gestió en l'àmbit comarcal, fixant fites i establint sistemes objectius de seguiment i, si 

escau, de rendició periòdica de comptes. 

 

3. El Programa d'actuació comarcal s'alinea, així mateix, amb el pressupost del Consell Comarcal de 

cada exercici. En aquest cas, el Pressupost serà l'expressió xifrada del Programa d'Actuació i, si 

s'escau, dels plans operatius o sectorials de cada exercici anual. 

 

4. El Programa d'actuació comarcal ha d'incloure, en tot cas, els serveis, les activitats i les obres que 

es pretenguin dur a terme en el corresponent mandat, la manera d’acomplir els dits serveis i 

activitats, així com els mecanismes de coordinació amb els municipis i les comarques limítrofes. 

També preveurà els recursos necessaris per a finançar les actuacions. 
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Article 99. Elaboració i aprovació del Programa d'actuació comarcal 
 
1. La Presidència, en col·laboració amb la Gerència, ha d'elaborar l'inici de cada mandat el 

Programa d'actuació comarcal. 

 

2. L'elaboració del Programa d'actuació comarcal s'inicia després de la constitució del Consell 

Comarcal i la designació de la persona titular de la Presidència, havent de finalitzar el procés, en 

tot cas, en el termini màxim de sis mesos. 

 

3. Un cop elaborat el Programa i amb caràcter previ a la seva aprovació, s'ha de sotmetre a 

informació pública i ser informat pel Consell d’alcaldies. 

 

4. L'aprovació del Programa d'actuació comarcal és competència del Ple del Consell Comarcal per 

majoria absoluta. 

 

5. El Programa d'actuació comarcal es fa públic al portal de transparència de l'entitat o al web del 

Consell Comarcal.  

 

6. Així mateix, els processos d'avaluació o rendició de comptes derivats de l'aplicació del Programa 

d'actuació comarcal es reflecteixen al portal de transparència o pàgina web. Aquests processos 

poden ser telemàtics. 

 
Article 100. Formació en competències institucionals i de gestió 

 
1. A l’inici de cada mandat, el Consell Comarcal, a través de la Presidència, promou programes o 

accions formatives que tinguin per objecte l'enfortiment i desenvolupament de les competències 

institucionals i de gestió dels i de les representants comarcals, amb la finalitat de reforçar els seus 

coneixements i destreses,  transmetre la cultura institucional i alinear correctament política i 

gestió. 

 

2. Els membres del Consell Comarcal amb funcions executives tenen la responsabilitat i el deure, 

que s’haurà de preveure en el Codi de conducta, d'assistir i aprofitar de forma efectiva la seva 

participació en els diferents programes formatius o de desenvolupament de competències 

polítiques i de gestió local que es convoquin per la Presidència o en col·laboració amb o 

qualsevol altra entitat de formació i, particularment, per l' Associació Catalana de Municipis o la 

Federació de Municipis de Catalunya. 

 

3. En tot cas, per part del Consell Comarcal s'executa un Programa d'acollida per a tots aquells 

representants comarcals, assessors o gerència que assumeixin per primer cop aquestes funcions. 

El Programa d'acollida ha de contenir almenys una sessió dedicada als valors del servei públic i a 

les característiques essencials de l'organització comarcal, així com a la cartera de serveis que 

ofereix el Consell Comarcal. 

 
 

Article 101. Coordinació política 
 
1. La persona titular de la Presidència pot exercir per si mateixa les funcions de coordinació política 

de l'equip de Vicepresidències i Conselleries delegades o, si s'escau, delegar aquestes funcions. 

 

2. Si es deleguessin aquestes funcions, la persona delegada exercirà, a més de les funcions que se 

li deleguin, la responsabilitat de liderar l'alineament entre política i gestió, presidint a aquest efecte 

el Consell de Direcció que, si escau, es creï. 

 
Article 102. Consell de direcció comarcal 
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1. El Consell de direcció és un òrgan de coordinació encarregat de dur a terme el correcte 

alineament entre política i gestió al Consell Comarcal. 

 

2. El Consell de Direcció no té competències pròpies o delegades de caràcter resolutori o executiu 

amb força per obligar a tercers. 

 

3. El funcionament del Consell de Direcció atendrà els principis de flexibilitat, no formalisme, 

interacció i resposta ràpida a les qüestions polítiques o administratives que siguin més urgents. 

 
Article 103. Finalitats i objectius del Consell de direcció comarcal 

 
El Consell de direcció té, entre d'altres, les finalitats, els objectius i les funcions següents: 
 
a) Traslladar correctament les directrius polítiques a l'estructura organitzativa. 

 

b) Millorar la implantació de la política comarcal per les estructures administratives. 

 

c) Enfortir les propostes polítiques des de la part tècnica. 

  
d) Fomentar el lideratge organitzatiu. 

 
e) Millorar la comunicació interna. 

 
f) Facilitar una visió integral i transversal de l'organització. 

 
g) Servir de via per a la interacció entre els diferents àmbits d'actuació comarcal.  

 
Article 104. Composició del Consell de direcció comarcal 

 
1. Correspon a la Presidència la designació dels membres del Consell de direcció comarcal. 

 

2. El Consell de direcció és format pels membres següents:  

 
a) El president o presidenta del Consell Comarcal, que el presideix, sens perjudici que pugui 

delegar-ne la presidència.  

b) El gerent o la gerent del Consell Comarcal.  

c) Els caps o les caps d’àrea.  

d) El secretari o la secretària del Consell Comarcal.  

e) L’interventor o la interventora del Consell Comarcal.  

f) El tresorer o la tresorera.  

g) El personal tècnic que la Presidència designi.  

h) Totes aquelles altres persones que la Presidència designi.  

 

3. Quan siguin convocats a l'efecte per la Presidència o per qui delegui, poden assistir a aquestes 

reunions les persones responsables de les Vicepresidències i Conselleries delegades, el personal 

directiu o qualsevol empleat públic. 

 
Secció segona: la Gerència del Consell Comarcal 

 
Article 105. Potestat d'autoorganització i Gerència 

 
1. El Consell Comarcal, en ús de llurs potestats d'autoorganització ha de proveir al començament de 

cada mandat el càrrec de la Gerència, d'acord amb el que disposa aquest Reglament.  

 

2. La Gerència té la condició d'alt càrrec del Consell Comarcal, d'acord amb la legislació vigent en 

matèria de transparència i bon govern, i el seu nomenament i cessament es fa d’acord amb el que 

preveu aquest Reglament. 
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3. El nomenament de la Gerència és competència del Ple, a proposta de la Presidència. 

 

 
Article 106. Consideració de la Gerència 

 
1. La Gerència s'integra a l'organització comarcal, d'acord amb el que estableix normativa en vigor. 

 

2. La Gerència del Consell Comarcal exerceix les funcions executives que li reconeix aquest 

Reglament orgànic i les altres que li atorga l’ordenament jurídic.  

 

3. La Gerència, sens perjudici que aquest òrgan té la consideració, d'acord amb el que preveu la 

normativa reguladora de les comarques a Catalunya, d'estructura organitzativa pròpia del Consell 

Comarcal i de càrrec d'aquesta entitat, tindrà així mateix la naturalesa d'òrgan directiu. 

 
 

Article 107. Nomenament de la Gerència 
 
1. El nomenament de la Gerència correspon al Ple, a proposta de la Presidència del Consell 

Comarcal. El nomenament de la Gerència s'efectuarà previ compliment de les exigències 

establertes a la secció tercera d'aquest capítol del Reglament Orgànic. 

 
2. El nomenament és per un mandat, transcorregut el qual pot ser prorrogat  en el càrrec per un altre 

mandat per acord del Ple a proposta de la Presidència. 

 
3. Si no es formalitzés la pròrroga en els termes expressats en l'apartat anterior, la Gerència és 

cessada mitjançant acord del Ple a proposta de la Presidència. 

 
Article 108. Règim jurídic general de la Gerència 

 
1. La persona titular de la Gerència integra l'organització comarcal i és titular d'un òrgan comarcal i, 

per tant, des del seu nomenament pot exercir les potestats administratives i les competències 

assignades a aquest òrgan per la legislació i per aquest reglament. 

 

2. La persona titular de la Gerència és nomenada per un mandat en els termes establerts en aquest 

Reglament, sens perjudici d’allò previst en l'apartat 2 de l'article precedent.  Nogensmenys, per tal 

de garantir la continuïtat en la prestació dels serveis administratius i els de caràcter finalista, a la 

finalització del primer mandat o del segon en cas de pròrroga, la Gerència roman fins el 

nomenament del proper o de la propera gerent amb un màxim de sis mesos comptats a partir de 

la constitució de la corporació que resulti de les eleccions.  

 
3. Si la persona nomenada com a titular de la Gerència tingués la condició de funcionari de 

l'Administració de la Generalitat o de les entitats locals catalanes, resta en la situació 

administrativa de serveis especials en la seva administració d'origen, d'acord amb el que 

s’estableix normativament. 

 
4. El càrrec de gerent és incompatible amb la condició de regidor. 

 
5. Al gerent o la gerent se li apliquen les causes d'incapacitat i incompatibilitat establertes per als 

membres del Consell Comarcal. 

 
(i) Article 109. Funcions de la Gerència 

 
1. Les funcions de la Gerència s'exerceixen en tot moment d'acord amb les directrius del Ple i les 

instruccions de la Presidència del Consell Comarcal, així com de la Comissió de Govern.   
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2. En els termes establerts en l’apartat precedent corresponen a la Gerència amb caràcter general 

les funcions següents: 

 
a) Dirigir l'administració comarcal i executar els acords del ple o de qualsevol altre òrgan de 

govern que s'estableixi en el present reglament orgànic. 

 

b) Dirigir, inspeccionar i impulsar les obres i serveis comarcals, així com qualsevol altra política 

pública impulsada pel consell comarcal. 

 

c) Autoritzar i disposar despeses, i reconèixer obligacions, en els límits de la delegació que li 

atorga el ple, així com ordenar pagaments i retre comptes. 

 

d) Dirigir i gestionar la política de recursos humans de l'Administració comarcal. 

 

e) Exercir altres funcions que expressament li siguin delegades i no afecten les atribucions del 

president i del ple enumerades pels articles 13 i 14 del TRLOC.   

 
3. Així mateix, la Gerència del Consell Comarcal exerceix específicament com a pròpies les funcions 

següents: 

 
a) Dirigir i coordinar les àrees, que implica impulsar la planificació estratègica i operativa amb la 

finalitat d'alinear la política i la gestió, en els termes que preveu la secció primera d'aquest 

capítol. 

 
b) Dirigir, política i gestió dels serveis i dels recursos humans de l'Administració comarcal, sense 

perjudici de la superior direcció de la Presidència. 

 
c) Determinar la política pressupostària de l'Administració comarcal i la gestió de llur execució.  

 
d) Impulsar l'administració electrònica, la transparència i el govern obert, així com de l'escolta 

activa i la participació ciutadana en el seu àmbit d'actuació. 

 
e) Garantir la rendició de comptes en aquelles matèries atribuïdes a la seva gestió. 

 

f) Promoure la innovació permanent.  

 

g) Fer el seguiment i l’avaluació de les polítiques i del personal.  

 

h) Elaborar informes i propostes de resolució, si escau. 

 

4. Les funcions genèriques i específiques serveixen com a mitjà de determinació del perfil de 

competències professionals exigit per a l'exercici efectiu d'un òrgan directiu per part del seu titular. 

El perfil de competències professionals es preveurà expressament, si és el cas, en la monografia 

del lloc directiu. 

 
Secció tercera: nomenament i cessament de la Gerència 

 
Article 110. Nomenament de la persona titular de la Gerència 

 
1. El nomenament de la persona titular de la Gerència ha de recaure preferentment en personal 

funcionari pertanyent al cos o escala del grup de classificació A1 de qualsevol administració 

pública.  

 

2. No obstant allò que estableix l'apartat precedent i en atenció a les característiques específiques 

de la monografia del lloc directiu prèviament confeccionada, el Ple de forma motivada pot dur a 

terme convocatòries obertes per nomenar la persona titular de la Gerència en què puguin 
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participar persones que no tinguin la condició de funcionaris exigida en l'apartat anterior, en els 

termes previstos en aquest Reglament. En qualsevol cas, els qui participen en aquestes 

convocatòries han d'acreditar que disposen de titulació superior o de graduat universitari i un 

mínim de cinc anys d'experiència en el sector privat o públic en llocs de perfil tècnic o de 

responsabilitat gerencial. 

 

3. Per dur a terme les convocatòries previstes en l'apartat 2n anterior, les característiques 

específiques que es recolliran en l'esmentada monografia del lloc Gerencial s'han de basar, en tot 

cas, en l'acreditació de competències necessàries per part de les persones candidates per al 

desenvolupament de les funcions directives en algun dels àmbits següents: 

 
a) Tecnologia, digitalització, automatització i sistemes d'informació  

b) Recursos humans i negociació col·lectiva 

c) Organització, simplificació de procediments i gestió documental 

d) Protecció de dades 

e) Pressupostos i gestió financera 

       f) Contractació pública 
 
4. El procediment de designació de la Gerència atén a principis de mèrit i capacitat i criteris 

d'idoneïtat, i es fa mitjançant procediments que garanteixin la publicitat i la concurrència. 

 

5. Les bases de la convocatòria del procediment de designació s’aproven pel Ple a proposta de la 

Presidència. 

 

6. La convocatòria la fa la Presidència i s’anuncia en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i 

es difon al Portal de Transparència i al web del Consell Comarcal, obrint-se un termini de quinze 

dies naturals per a la recepció de candidatures, d'acord amb el que s'estableixi en les bases del 

procediment de designació. Finalitzat aquest termini, s'aprovarà la llista d'admesos per l'òrgan 

competent. 

 
7. Les persones que participin en el procediment de designació han d'acreditar l'adequació del seu 

perfil i trajectòria professional a les competències requerides per a l'exercici efectiu del lloc 

gerencial. 

 
8. El procediment d'acreditació de competències i de proposta de designació és a càrrec d’una 

Comissió de valoració integrada per un mínim de tres persones, funcionaris de carrera 

pertanyents a cossos o escales del grup de Classificació A1 de qualssevol Administració Pública, 

nomenats per la Presidència. També es pot encomanar el procés d'acreditació de competències a 

l'Escola d'Administració Pública de Catalunya o a qualsevol Universitat Pública o privada. 

 
9. La Comissió de valoració avalua el currículum de cada candidat i podrà fer entrevistes 

individualitzades o qualsevol altre tipus de proves que serveixin per determinar si les persones 

que participen en el procés acrediten les competències i disposen del mèrit i capacitat requerits 

per a l'exercici idoni de les funcions assignades a l'òrgan directiu. 

 
10. La Comissió de valoració pot ser assessorada en el procés d'acreditació de competències i de 

proposta de designació per persones expertes de serveis professionals especialitzades en l'àmbit 

de la direcció pública professional. Les persones expertes que duguin a terme les tasques 

d'assessorament han d'acreditar més de deu anys d'experiència professional. 

 
11. Un cop feta la fase de comprovació de mèrits i acreditació de competències, la Comissió de 

valoració proposa a la Presidència els candidats que reuneixin les exigències i les competències 

requerides per a exercir adequadament les funcions pròpies de l'òrgan directiu. 

 

La Presidència en tria un o una i n’eleva al Ple llur proposta.  
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La Comissió de valoració pot determinar, si és el cas, que no hi ha cap candidat amb les 

exigències i les competències requerides per l'exercici del lloc, en aquest cas la convocatòria 

resta deserta. 

 
12. En tots els casos regulats en els apartats anteriors, les propostes de designació formulades per la 

Comissió de valoració han de ser motivades. L'elaboració del llistat de candidats que acrediten les 

competències necessàries per a l'exercici de les funcions assignades a l’òrgan directiu s'ordenarà 

alfabèticament sense cap puntuació. 

 
13. La Presidència pot tenir entrevistes personals amb les persones candidates proposades, en les 

quals hi poden ser presents les persones portaveus dels grups comarcals en qualitat 

d’observadors.  

 

14. El Ple nomena la persona proposada per la Presidència. Nogensmenys, de forma discrecional, 

pot decidir no nomenar-la.  

 

En tot cas, el nomenament, el manteniment o el cessament en el càrrec directiu s'adequa al que 

estableix aquest Reglament.  

 
 
Article 111. Cessament de la persona titular de la Gerència 

 
La persona titular de la Gerència cessa en els casos següents:  
 
a) Per finalització del període pel qual ha estat nomenat, d’acord amb el que preveu aquest 

Reglament.  

 

b) Per la no superació d’un període de prova de sis mesos des de llur nomenament.  

 

c) Per acord del Ple de forma motivada per la pèrdua de confiança.  

 
TÍTOL CINQUÈ. FUNCIONAMENT I RÈGIM JURÍDIC  
 
Capítol I Règim de sessions dels òrgans col·legiats comarcals  
 

Article 112. Règim Jurídic  
 
El règim jurídic dels òrgans col·legiats comarcals relatiu al Ple, la Comissió de Govern,  les 
comissions informatives, el Consell d’alcaldies i la Junta de Portaveus, s’ajusta a les normes 
establertes en aquest capítol.   
 
Per a l’exercici de llurs competències celebren sessions en les que se sotmeten els assumptes a 
informació, debat, votació i, si és el cas, s’aproven, d’acord amb els requisits i el procediment 
establerts en aquest Reglament. 
 

Secció Primera: El Ple  
 

Article 113. Classes de sessions  
 
Les sessions del ple poden ser de tres classes: 
a) Ordinàries 
b) Extraordinàries  
c) Extraordinàries de caràcter urgent  
 

Article 114. Sessions ordinàries  
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1. El ple té sessions ordinàries, com a mínim, amb caràcter bimensual, respectant en tot cas la 
periodicitat establerta mitjançant acord del propi ple a l’inici del mandat, on s’estableixen, a més, 
les dates i l’horari concret de celebració.  
 

2. Nogensmenys el que preveu l’epígraf precedent, el president o presidenta pot ser habilitat pel ple 
en l’esmentat acord per a suspendre la sessió ordinària corresponent al mes d’agost, com a 
conseqüència del període de vacances, quan això no menyscabi la gestió dels assumptes 
comarcals, així com per a posposar o avançar la celebració de les altres sessions ordinàries, en 
el mateix mes de la data prevista per a llur celebració preceptiva, quan el dia fixat sigui festiu, o es 
trobi inclòs en un període de vacances. 
 

3. Per causes extraordinàries motivades en la convocatòria, el president o presidenta pot avançar o 
retardar, fins a un màxim de 72 hores, la celebració de la sessió, encara que no es donin les 
circumstàncies previstes en els paràgrafs precedents.  
 

4. En tots els supòsits i amb caràcter previ, el president o la presidenta donarà compte d’aquesta 
decisió a la Junta de Portaveus.  
 

5. La periodicitat, les dates i l’horari de les sessions ordinàries poden ser modificats durant el 
mandat corporatiu mitjançant un nou acord plenari. 
 

6. En les sessions ordinàries poden adoptar-se acords sobre assumptes no inclosos en l’ordre del 
dia ni dictaminats per les comissions informatives, a proposta del president o la presidenta, d’una 
quarta part del nombre legal de membres de la corporació, o d’algun dels portaveus dels grups 
polítics comarcals, sempre que, amb caràcter previ, fossin declarats d’urgència amb el vot 
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. En cas contrari, 
els acords adoptats són nuls de ple dret.  

 
Article 115. Sessions extraordinàries  

 
1. El ple té sessions extraordinàries quan siguin convocades amb aquest caràcter pel president o 

presidenta, a iniciativa pròpia o a sol·licitud d’una quarta part, com a mínim, del nombre legal de 
membres de la corporació. En aquest últim cas, la sol·licitud s’ha de fer per escrit, signat 
personalment pels consellers i/o conselleres que la promoguin, en el que es motivarà la 
necessitat de la sessió, els assumptes a incloure a l’ordre del dia i el text de les propostes dels 
acords que es pretenen adoptar. 
 

2. Cap conseller o consellera podrà subscriure més de tres sol·licituds d’aquesta naturalesa a l’any, 
no computant-se, a aquests efectes, les sol·licituds que no arribin a tramitar-se per la manca dels 
requisits d’admissibilitat establerts en l’epígraf precedent.  

 
La relació d’assumptes proposats no afecta a la competència de la Presidència per a determinar 
els punts que hagin d’integrar l’ordre del dia, si bé la incorporació d’altres punts requerirà 
l’autorització expressa dels sol·licitants de la convocatòria, i l’exclusió de qualsevol d’aquests, 
s’ha de motivar i basar únicament i exclusivament en la manca de competència del Consell 
Comarcal o del ple per l’adopció dels acords proposats.  

 
En cap cas poden incorporar-se els assumptes proposats a l’ordre del dia d’un ple extraordinari, 
sense l’autorització expressa dels sol·licitants de la convocatòria.  

 
Article 116. Sessions extraordinàries de caràcter urgent  

 
1. El ple té sessions extraordinàries de caràcter urgent, quan siguin convocades amb aquest 

caràcter pel president o la presidenta, en els supòsits en què, per raons d’urgència motivades 
degudament, no es pugui convocar la sessió amb l’antelació legalment requerida.  
 
En aquest cas no caldrà que els punts a tractar hagin estat prèviament dictaminats per les 
comissions informatives, i el primer punt de l’ordre del dia de la sessió ha de ser la ratificació de la 
seva urgència, que de no ser apreciada pel ple, impedeix que continuï llur celebració, havent, en 
aquest cas, de ser aixecada la sessió tot seguit.  
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2. Es poden convocar amb aquest caràcter, les sessions plenàries extraordinàries proposades pels 

membres de la corporació, quan el president o la presidenta ho consideri convenient.  
 

Article 117. Convocatòria de les sessions plenàries  
 
1. La celebració de les sessions plenàries requereix llur convocatòria prèvia per mitjans electrònics, 

informàtics o telemàtics feta per la Presidència i notificada a tots els membres de la corporació, 
acompanyada de l’ordre del dia expressiu i detallat dels assumptes a tractar, les condicions de 
celebració de la sessió, presencial o a distància, i si és el cas, el sistema de connexió i els llocs 
en què estiguin disponibles els mitjans tècnics necessaris per assistir i participar-hi.  
 
La documentació íntegra dels assumptes inclosos en l’ordre del dia serà a disposició dels 
membres de la corporació en el gestor d’expedients del Consell Comarcal, accessible per mitjans 
electrònics.  
 
S’estableix el sistema de convocatòria del Ple i qualsevol altra comunicació relacionada amb la 
seva tramitació mitjançant l’ús de sistemes electrònics, informàtics o telemàtics, fent-se ús del 
servei e-NOTUM o l’aplicació que el substitueixi promoguda a aquests efectes pel Consorci 
d’Administració Oberta Electrònica de Catalunya. 
 
Subsidiàriament, en el cas que l’eina del Consorci d’Administració Oberta Electrònica de 
Catalunya no sigui operativa, s’estableix que la convocatòria de les sessions dels òrgans de 
govern col·legiats pugui efectuar-se mitjançant correu electrònic a les adreces autoritzades per  
aquesta finalitat. 
 

2. La convocatòria i l’ordre del dia de les sessions del ple poden integrar-se en un únic document, 
que haurà de ser subscrit pel president o la presidenta i el secretari o la secretària de la 
corporació, com a òrgans responsables d’aprovar la convocatòria i l’ordre del dia i de notificar els 
actes administratius, respectivament.  

 
3. La convocatòria s’ha de notificar amb dos dies hàbils d’antelació a la celebració de la sessió, no 

computant-se, a aquests efectes, els dies de notificació i de celebració del ple. Nogensmenys, no 
es requereix l’esmentada antelació per a la celebració de sessions extraordinàries de caràcter 
urgent.  
 
En aquest cas, es pot convocar la sessió en qualsevol moment que permeti la notificació 
electrònica de la convocatòria a tots els consellers i conselleres, acompanyada de l’ordre del dia, 
a excepció que tots els membres de la corporació estiguessin presents, puix que sí es aquest el 
cas, es pot celebrar la sessió, fent-se constar en acta aquesta circumstància. 

 
4. Juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia de les sessions ordinàries del ple, s’hi acompanya 

l’esborrany de l’acta o actes de les sessions que es sotmeten a aprovació i, de suscitar-se, amb 
posterioritat a la convocatòria, assumptes d’urgència que hi hagin de ser tractats, cal 
complementar l’ordre del dia ordinari amb un ordre del dia extraordinari que es lliurarà a tots els 
consellers i conselleres abans de l’inici de la sessió.  
 

5. En el cas de sessions extraordinàries convocades a iniciativa de la Presidència s’ha de motivar 
llur necessitat en la convocatòria. 
 

6. En el cas de sessions extraordinàries convocades a instància dels membres de la corporació la 
convocatòria per mitjans electrònics ha d’efectuar-se per la Presidència en els vuit dies hàbils 
següents en què la petició hagi tingut entrada en el Registre del Consell Comarcal, i llur 
celebració no podrà demorar-se més de quinze dies hàbils des de que fou sol·licitada.  
 

7. Si el president o presidenta no convoqués el ple extraordinari sol·licitat en el termini assenyalat, 
resta automàticament convocat per a llur celebració a les 12 hores del desè dia hàbil següent al 
de la finalització del termini de quinze dies hàbils a què s’ha fet referència en el paràgraf 
precedent, a excepció que l’escrit de petició no complís els requisits formals assenyalats a l’article 
115 d’aquest Reglament o el Ple fos incompetent per a debatre la totalitat dels assumptes que 
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configuressin l’ordre del dia. En aquest cas, en els deu dies hàbils següents a què la petició tingui 
entrada en el Registre del Consell Comarcal, el president o la presidenta dictarà una resolució 
motivada, en la que es denegarà la petició, que haurà de ser notificada a tots els signants 
d’aquesta.  

 
Si es donés la circumstància que, dels assumptes proposats, el ple fos incompetent respecte d’un 
o més d’un però no de la totalitat, el president o la presidenta ha de dictar una resolució motivada, 
que caldrà notificar als sol·licitants, denegant la sol·licitud únicament i exclusivament respecte 
aquest extrem, i convocarà el ple, en els termes exposats amb anterioritat, suprimint aquests 
assumptes de l’ordre del dia proposat. 

 
En el cas que en el termini dels deu dies hàbils esmentat amb anterioritat, el president o la 
presidenta no dicta resolució denegant la convocatòria, ni tampoc l’efectua, el secretari o la 
secretària del Consell Comarcal, després de comprovar que la sol·licitud compleixi els requisits 
legals i reglamentaris establerts, notificarà a tots els membres de la corporació, al dia següent al 
de la finalització del termini de quinze dies, que la sessió plenària ha quedat automàticament 
convocada, amb expressió concreta del dia i hora previstos per a llur celebració, de l’ordre del dia 
proposat i dels consellers i conselleres que el promouen.  

 
Si la sol·licitud no complís amb els requisits exigits, el secretari o la secretària de la corporació 
posa en coneixement aquesta circumstància a la Presidència per escrit, i resta exonerat o 
exonerada d’efectuar la notificació a què s’ha fet referència en el paràgraf precedent.   

 
També resta exonerat o exonerada d’efectuar l’esmentada notificació, quan el president o la 
presidenta, en els quinze dies hàbils següents a partir del moment en què la sol·licitud hagi tingut 
entrada en el Registre del Consell Comarcal, hagués dictat resolució denegant la convocatòria i 
aquesta s’hagués notificat als sol·licitants.  

 
Contra les resolucions de la Presidència denegant la convocatòria del Ple, o suprimint assumptes 
de l’ordre del dia proposat, podran exercitar-se pels sol·licitants les accions administratives i 
judicials que considerin procedents.  
 
Un cop efectuada la convocatòria, de forma expressa o de forma automàtica, en absència del 
president o la presidenta o dels vicepresidents o vicepresidentes que el substitueixin, el Ple resta 
vàlidament constituït amb l’assistència presencial o a distància d’un terç dels seu nombre legal de 
membres i del secretari o la secretària de la corporació, o funcionari que el/la substitueixi, sota la 
Presidència del membre de la Corporació de major edat que es trobi present, havent-se de 
mantenir durant tota la sessió aquest quòrum mínim d’assistència.  
 
En les sessions extraordinàries no es podran adoptar acords sobre temes no inclosos en l’ordre 
del dia, resultant nuls els acords adoptats que contravinguin aquesta norma.  
 
Els assumptes inclosos en l’ordre del dia de les sessions extraordinàries que no tinguin caràcter 
urgent requereixen el dictamen previ de la comissió informativa corresponen quan hagin sigut 
convocades a iniciativa de la Presidència.   
 
En relació amb les sessions extraordinàries convocades a iniciativa dels membres de la 
corporació, es substituirà aquest dictamen per l’informe previ de la Junta de Portaveus, si aquesta 
és convocada pel president o la presidenta del Consell Comarcal, que actuarà com a Comissió 
Informativa i requerirà la presència del secretari o la secretària.   
 

8. En les convocatòries de les sessions del ple s’ha de fer constar que en el cas de no existir el 
quòrum de constitució exigit en primera convocatòria, resta automàticament convocada la sessió 
per a llur celebració, en segona convocatòria, trenta minuts més tard.  
 

9. Si un acord del consell comarcal afecta de manera molt especial un municipi o més, el president, 
per iniciativa pròpia o a proposta del ple, ha de convocar els alcaldes dels municipis afectats 
perquè puguin participar, amb veu però sense vot, en el debat de la sessió plenària en què sigui 
tractat aquell acord. 
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Article 118. Ordre del dia de les sessions plenàries  

 
1. L’ordre del dia de les sessions del Ple serà lliurement fixat pel president o la presidenta, sens 

perjudici de les limitacions establertes a l’efecte per aquest Reglament. 
 

2. Les mocions dels grups polítics comarcals poden tenir entrada en el Registre del Consell 
Comarcal fins al moment anterior a la Junta de Portaveus prèvia a la sessió del Ple. 

 
Article 119. Estructura de l’ordre del dia de les sessions del Ple 

 
1. L’ordre del dia de les sessions del ple de caràcter ordinari, s’estructura en les dues parts 

següents:  
 
a) Part resolutiva:  

 
En aquesta part s’inclouen, per l’ordre que s’especifica a continuació, els assumptes 
següents:  

 
1. Les propostes relatives a l’aprovació d’actes de sessions anteriors.  

 
2. Les propostes relatives a la ratificació o pressa de coneixement dels acords o resolucions 

d’altres òrgans comarcals que així ho requereixin. 
 

3. Les propostes dictaminades per les comissions informatives.  
 

4. Les propostes d’acord formulades pels grups polítics, a través llurs portaveus, o per un 
nombre mínim de tres consellers o conselleres, inclosos els no adscrits, quan hagin tingut 
entrada al Registre General del Consell Comarcal del Vallès Oriental, sempre que es 
refereixin a assumptes que siguin competència del ple de la corporació, i hagin sigut 
prèviament dictaminats per la Comissió Informativa corresponent.  
 

5. Les mocions de la Presidència.  
 
El president o la presidenta a iniciativa pròpia pot incorporar en la part resolutiva de 
l’ordre del dia, per motius d’urgència, altres assumptes, mitjançant moció de de 
Presidència, encara que no s’hagin dictaminat prèviament per la comissió informativa 
corresponent. En aquest supòsit caldrà l’acord previ del ple que n’apreciï la urgència. 
 

6. Les mocions dels grups i consellers o conselleres no adscrits.  
 
El president o la presidenta, a iniciativa de qualsevol dels portaveus dels grups polítics 
comarcals o dels consellers o conselleres no adscrits, pot incloure en la part resolutiva de 
l’ordre del dia i per motius d’urgència, altres assumptes, encara que no s’hagin dictaminat 
prèviament per la comissió informativa corresponent. En aquest supòsit caldrà l’acord 
previ del ple que n’apreciï la urgència. 
 
 

b) Part de control:  
 

En aquesta part s’inclouen, per l’ordre que s’especifica a continuació, els assumptes 
següents: 

 
1. Les mocions que presentin els grups polítics comarcals, per ordre de presentació en el 

registre. 
 
Aquestes  mocions plantejades pels grups polítics comarcals, quan s’integrin en la part de 
control de l’ordre del dia del Ple, no requereixen el previ ni el posterior dictamen de les 
comissions informatives. En aquest supòsit caldrà l’acord previ del ple que n’apreciï la 
urgència  
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2. Donar compte al Ple dels acords que adopti la Comissió de Govern i de les resolucions 

que aprovin la Presidència, els consellers o conselleres delegats o delegades i la 
Gerència, així com de totes aquelles resolucions o actuacions de la institució que el Ple 
n’hagi de prendre coneixement per raó d’una norma.  
 
Nogensmenys, mitjançant acord del Ple, l’obligació d’incloure aquest punt pot substituir-se 
per l'obligació que aquestes resolucions estiguin a disposició dels grups polítics 
comarcals i dels consellers i conselleres no adscrits mitjançant el gestor d’expedients del 
Consell Comarcal.   
 

3. Els precs i preguntes.  
 
 
2. Les propostes i mocions que tinguin entrada en el Registre General del Consell Comarcal del 

Vallès Oriental amb posterioritat a la firma de la convocatòria no figuren en l’ordre del dia, i 
solament poden ser objecte de debat i votació en la sessió com a assumptes d’urgència, amb 
observança d’allò que disposa l’article 114.6 d’aquest Reglament. 

 
3. En les sessions extraordinàries, l’ordre del dia no s’estructura en part resolutiva i part de control, 

incloent-se si és el cas, els punts transcrits a continuació amb l’ordre següent:  
 

1. Propostes dictaminades per les comissions informatives.  
 

2. Mocions de la Presidència. 
 
El president o la presidenta a iniciativa pròpia pot incloure assumptes en l’ordre del dia 
mitjançant moció de de Presidència.  
 

3. Mocions dels grups i consellers o conselleres no adscrits.  
 

El president o la presidenta, a iniciativa de qualsevol dels portaveus dels grups polítics 
comarcals o dels consellers o conselleres no adscrits, pot incloure mocions dels grups i 
conselleres o conselleres no adscrits presentades en el registre abans de la convocatòria de 
la sessió.  
 

4. Mocions que presentin els comarcals o consellers o conselleres que hagin d’integrar l’ordre 
del dia de les sessions extraordinàries del Ple quan aquest hagi estat convocat per raó de la 
seva iniciativa.  

 
 

Article 120. Lloc de celebració de les sessions del Ple  
 
1. Les sessions del ple tenen lloc a la sala de plens del Consell Comarcal del Vallès Oriental i, en els 

casos en què això no sigui possible, en qualsevol altre edifici, públic o privat situat a la comarca 
del Vallès Oriental, circumstància que serà decidida per la Presidència i comunicada als membres 
de la corporació a través de la convocatòria, i de la qual es deixarà constància en l’acta de la 
sessió. 
 

2. Nogensmenys, el Ple del Consell Comarcal pot convocar-se, constituir-se, celebrar llurs sessions i 
adoptar acords a distància. En les sessions que se celebrin a distància, els seus membres poden 
estar en llocs diferents sempre que s’asseguri per mitjans electrònics, considerats també com a 
tals els telefònics i els audiovisuals, la identitat dels membres o les persones que els supleixin, el 
contingut de les seves manifestacions, el moment en què aquestes es produeixen, així com la 
interactivitat i intercomunicació entre ells en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la 
sessió. Entre d’altres, es consideren inclosos entre els mitjans electrònics vàlids el correu 
electrònic, les audioconferències i les videoconferències. 

 

3. Quan s’assisteixi a distancia, els acords s’entenen adoptats en el lloc on tingui la seu el Consell 
Comarcal i l’horari és el propi que correspon a la ciutat de Granollers.  
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Article 121. Publicitat de les sessions del Ple  
 
Les sessions del Ple són públiques. Nogensmenys, amb caràcter excepcional, el Ple, amb acord previ 
de la majoria absoluta dels nombre legal dels seus membres, a proposta de qualsevol d’ells, podrà 
declarar secret el debat i votació d’aquells assumptes que siguin susceptibles d’afectar als drets 
fonamentals de les persones relatius a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge, i, en aquest cas, la 
sessió es celebrarà a porta tancada si tots els assumptes a tractar es troben en aquesta 
circumstància. Si tan sols afecta a un o diversos assumptes, es desallotjarà al públic de la sala amb 
caràcter previ a l’inici del debat de l’assumpte concret afectat per aquesta circumstància.  
 
També es poden celebrar les sessions del ple a porta tancada quan raons d’ordre públic, degudament 
motivades, així ho aconsellin, previ acord adoptat a l’efecte, a proposta de qualsevol dels seus 
membres, per majoria absoluta. 
 
Les sessions del ple es poden gravar. El fitxer resultant de la gravació, juntament amb la certificació 
expedida pel secretari o la secretària de l’autenticitat i la integritat d’aquest, i tots els documents en 
suport electrònic que s’utilitzin com a documents de la sessió, poden acompanyar l’acta de les 
sessions, sense necessitat de fer-hi constar els punts principals de les deliberacions. 
 
Quan s’hagi optat per la gravació de les sessions celebrades o per la utilització de documents en 
suport electrònic, s’han de conservar de manera que es garanteixi la integritat i l’autenticitat dels 
fitxers electrònics corresponents i l’accés a aquests per part dels membres de l’òrgan col·legiat.  
 
 

Article 122. Control de l'ordre  
 
El president o la presidenta vetlla, en les sessions públiques del ple, pel manteniment de l'ordre en la 
sala.  
 
El públic assistent a les sessions no pot intervenir, ni efectuar manifestacions de grat o de desgrat. 
Tampoc es poden exhibir pancartes o cartells, ni proferir comentaris que afectin al normal 
desenvolupament de la sessió.  
 
A efectes del control del compliment del previst en el paràgraf precedent, el president o la presidenta 
pot adoptar les mesures que consideri convenients, inclosa la d'ordenar l'expulsió de la sala dels 
assistents que, per qualsevol causa, pertorbessin l'ordre o faltessin a les bones maneres, 
pretenguessin intervenir, o es neguessin a retirar les pancartes o cartells, si, un cop requerits per a 
això, no desistissin de la seva actitud.  
 
De les incidències que es produïssin, quan hagin donat lloc a l'adopció de mesures per part de la 
Presidència, es deixarà constància en l'acta de la sessió, a efectes, si és el cas, i en funció de la seva 
gravetat, de deduir testimoni als òrgans judicials competents. 
 
 

Article 123. Quòrum de constitució  
 
El ple es constitueix vàlidament amb l'assistència, presencial o a distància, d'un terç de llur nombre 
legal de membres, que mai no pot ésser inferior a tres. Cal l'assistència del president o presidenta i 
del secretari o secretària o de qui legalment els substitueixi. 
 
Aquest quòrum de mínima constitució, s'ha de mantenir durant tota la sessió, de manera que si en 
algun moment d'aquesta no s'assolís s'haurà de suspendre la sessió.  
 
Si la suspensió es perllongués per més de 30 minuts, el president o la presidenta ha d'aixecar la 
sessió per manca de quòrum d'assistència, posposant l'estudi dels assumptes pendents de l'ordre del 
dia per a la propera sessió. 
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Si en la primera convocatòria no s’assolís el quòrum de constitució requerit per a la vàlida constitució 
del Ple, i un cop transcorreguts 30 minuts des de l'hora assenyalada pel seu inici, no s'assolís, 
s'entendrà convocada la sessió, de forma automàtica, 48 hores després, en segona convocatòria.  
 
Si en la segona convocatòria tampoc s'assolís el quòrum de constitució requerit, el president o la 
presidenta deixarà sense efecte la convocatòria, posposant l'estudi dels assumptes inclosos en l'ordre 
del dia per a la propera sessió, tant de caràcter ordinari com de caràcter extraordinari, en aquest últim 
cas, amb el consentiment de qui la proposà, quan es tracti d'una sessió a sol·licitud dels consellers o 
conselleres. 
 
En ambdós casos, el secretari o la secretària substituirà l'acta de la sessió per una diligència que 
estendrà en el document de convocatòria i que es transcriurà al llibre oficial, en la que es faci constar 
aquesta circumstància, indicant el número i nom dels membres de la corporació que haguessin 
assistit i els dels que s'haguessin excusat.  
 
 

Article 124. Obertura de la sessió  
 
Un cop comprovat pel secretari o la secretària l'existència del quòrum necessari per a la constitució 
del ple, i comunicada aquesta circumstància al president o la presidenta, aquest o aquesta obrirà la 
sessió ordenant que es tractin per ordre els assumptes inclosos en l'ordre del dia.  
 
Un cop iniciada la sessió, i quan així hi figuri en l'ordre del dia, el president o la presidenta sotmetrà a 
la consideració del ple l'acta o les actes de les sessions anteriors, els esborranys de les quals hagin 
estat prèviament posats a disposició amb la convocatòria.  
 
Si cap dels membres de la corporació en fa objeccions, s'entenen aprovades per unanimitat, a 
excepció que algun conseller o consellera  manifesti expressament el seu vot en un altre sentit, fent-
se constar així en l'acta de la sessió.  
 
Si, pel contrari, es produïssin observacions a l'acta o les actes, es debatran i decidiran les 
rectificacions que procedeixin que, en cap cas, podran implicar modificacions del fons dels acords 
adoptats, limitant-se a la correcció dels errors materials o de fet dels acords adoptats, o de les 
intervencions consignades. 
 

Article 125. Normes generals sobre el desenvolupament de la sessió  
 
1. Correspon al president o la presidenta la direcció de la sessió o el control de llur ordre.  

 
2. Els assumptes que conformen l'ordre del dia es debaten i voten seguint l'ordre en què s’han 

configurat, sens perjudici de la possibilitat del president o la presidenta, a iniciativa pròpia o a 
petició d'algun grup o conseller o consellera no adscrits, d’alterar o retirar de l'ordre del dia un o 
diversos assumptes per considerar que requereixen un major estudi, o per a exigir l'aprovació 
d'aquests una majoria especial que no pogués obtenir-se en el moment previst per llur debat i 
votació.  

 

3. Quan es tracti de sessions convocades a iniciativa dels consellers o conselleres, o de punts 
concrets de l'ordre del dia proposats per altres grups polítics comarcals o consellers i/o 
conselleres no adscrits, el president o la presidenta, per alterar l'ordre o retirar un assumpte, 
requerirà la conformitat dels proponents. 

 

4. De cada punt de l'ordre del dia se’n farà lectura, íntegra o en extracte, pel secretari o secretària 
del Consell Comarcal, del text concret de la proposta, dictamen o moció que es sotmeti a votació i 
d'aquelles parts de l'expedient que el president o la presidenta, a iniciativa pròpia o a petició 
d'algun grup o conseller o consellera no adscrit, consideri convenients.  

 

Nogensmenys, es podrà substituir la lectura de la proposta, dictamen o moció, per una explicació 
detallada de llur contingut, a càrrec del president o la presidenta, el conseller o consellera amb 
competències delegades en la matèria o els portaveus dels grups polítics comarcals o consellers 
no adscrits proponents, segons els casos.  
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5. Així mateix, el president o la presidenta, a iniciativa pròpia, sempre que no s'oposi cap grup polític 

o conseller o consellera no adscrit, o a petició d'aquests, pot ordenar que no es llegeixin ni 
s'expliquin determinades propostes, dictàmens o mocions, quan llur contingut sigui perfectament 
conegut pels membres de la corporació.  
 

6. A continuació de llegir-se o explicar-se la proposta o dictamen, es llegiran o explicaran els vots 
particulars que, en relació amb aquests s'hagin plantejat en la comissió informativa, així com les 
esmenes que, en relació amb aquestes, i amb les mocions, haguessin tingut entrada en el 
registre amb anterioritat a la Junta de Portaveus prèvia a la sessió del Ple.   
 
A aquests efectes, el president o la presidenta pot donar la paraula als consellers o conselleres 
que les haguessin plantejat, per a què donin compte d’aquestes.  
 

7. Un cop llegida o explicada la proposta, dictamen o moció, i, si és el cas, els vots particulars i les 
esmenes que en relació amb aquests s'haguessin plantejat, el president o la presidenta obre el 
torn de paraules.  
 
Si cap conseller o consellera sol·licita la paraula, i en relació amb la proposta, dictamen o moció 
no s'han plantejat vots particulars o esmenes, el president o la presidenta sotmet el dictamen, 
proposta o moció directament a votació.  
 
Si s'haguessin presentat vots particulars o esmenes i ningú fes ús de la paraula, en primer lloc es 
sotmeten a votació els vots particulars, desprès les esmenes, i en  darrer lloc les propostes, 
dictàmens o mocions resultants, excepte que el proponent de la proposta, dictamen o moció els 
faci seus, alterant la redacció de la seva proposta amb la incorporació derivada del vot particular o 
l'esmena, en aquest supòsit tan sols es sotmetrà a votació la proposta, dictamen o moció en la 
seva nova redacció. 
 

Article 126. Deliberació  
 
1. En el cas que un cop explicades o llegides les propostes, dictàmens o mocions i llurs respectius 

vots particulars i propostes d'esmenes, i obert pel president o presidenta el torn de paraules, els 
membres de la corporació desitgessin fer ús d'aquest promovent-ne el seu debat, el president o 
presidenta ordenarà les intervencions d’acord amb les regles següents:  

 
a) Tan sols es pot fer ús de la paraula, prèvia petició, quan el president o presidenta l’hagi 

autoritzat.  
 

b) Intervenen successivament en un primer torn de paraula els consellers o conselleres no 
adscrits, per ordre alfabètic de cognoms, i després els grups polítics, per ordre de menor a 
major representativitat en el Consell Comarcal, exceptuant si el cas, els grups polítics i/o 
consellers i conselleres no adscrits que haguessin intervingut presentant la proposta, el 
dictamen o la moció, o els vots particulars o les propostes d'esmena presentats en relació 
amb aquests. 

 
c) El conseller o consellera proposant tanca el torn de paraules amb la contestació a les 

intervencions anteriors.  
 

d) Si ho sol·licités qualsevol grup o conseller o consellera no adscrit, el president o la presidenta 
obre un segon torn de paraules, en el que novament intervenen els grups polítics i/o els 
consellers i conselleres no adscrits, per l'ordre establert en el primer torn, exclosos els 
proponents.  

 
e) Tanca aquest segon torn de paraules el conseller o consellera proponent.  

 
f) Finalitzat aquest segon torn de paraules, el president o la presidenta pot fer llur intervenció, i, 

acte seguit, declarar finalitzat el debat, i solament per al·lusions, el conseller o consellera que 
es consideri al·ludit per una intervenció, pot sol·licitar la paraula al president o la presidenta. 
De ser-li autoritzada, pot fer-ne ús de manera breu i concisa.  
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2. La durada de cadascuna de les intervencions del primer torn de paraules no pot excedir de 5 

minuts, i les del segon, de 3 minuts, així com les intervencions per al·lusions.  
 

3. No obstant això, el president o la presidenta pot ampliar o reduir la durada de les intervencions, al 
doble o a la meitat del temps previst en el paràgraf precedent, en funció de la importància i/o la 
transcendència dels assumptes que es debaten.  

 

4. No obstant allò establert en els paràgrafs anteriors, tots els membres de la corporació poden, en 
qualsevol moment del debat, plantejar una qüestió d'ordre, invocant a l'efecte la norma, l'aplicació 
de la qual es reclama, que serà resolta per la Presidència sense que procedeixi cap debat. 

 

5. Així mateix, els consellers i conselleres poden plantejar durant el debat esmenes que tinguin per 
finalitat reparar errors o incorreccions tècniques, lingüístiques o gramaticals, així com sol·licitar la 
retirada d'un assumpte inclòs en l'ordre del dia, per tal que es completi l'expedient amb nous 
documents o informes, o demanar que quedi sobre la taula, ajornant-se la discussió per la sessió 
següent, per un estudi millor. Si el conseller o consellera, el president o la presidenta o el grup 
comarcal proponent, accepten la proposta, es corregeixen els errors i a continuació es sotmet a 
votació el dictamen, proposta o moció principal.  
 
En els altres dos supòsits, si el conseller o consellera, president o presidenta o grup polític 
comarcal proponents, accepten la proposta de retirada o de deixar sobre la taula el punt, aquest 
no se sotmet a votació. 
 

6. En tots els altres supòsits, conclòs el debat, es sotmeten els dictàmens, propostes i mocions a 
votació, i d'haver-se presentat respecte aquests vots particulars o propostes d'esmenes, s'actua 
d’acord amb allò establert a l'últim paràgraf de l'article precedent.  

 
Article 127. Votació  

 
1. Quan el president o la presidenta consideri suficientment debatut un assumpte, i després de 

declarar finalitzat el debat, ordena que es sotmeti a votació dels membres de la corporació 
presents. 

 
2. La votació dels assumptes és a la totalitat del text de les propostes, no admetent-se votacions 

parcials, sens perjudici de la possibilitat de presentar esmenes de caràcter parcial.  
 
3. El vot dels membres de la corporació és personal i intransferible i es pot emetre en sentit positiu o 

negatiu, sens perjudici de la possibilitat d’abstenir-se de votar.  
 
4. A aquests efectes s’entén que els membres de la corporació que s’absentin de la sala de plens un 

cop iniciada la deliberació d’un assumpte, s’abstenen de votar, si no hi són presents en el 
moment de la votació.  

 
5. Els assumptes es consideren aprovats per assentiment i unanimitat, si un cop presentats, no 

generen debat ni oposició.  
 
6. Un cop iniciada la votació no es pot interrompre per cap motiu, ni el president o presidenta pot 

atorgar l’ús de la paraula. Durant la votació, els membres de la corporació no poden entrar en la 
sala de plens ni abandonar-la.  

 
7. En cas de votacions amb resultat d’empat, s’ha d’efectuar una altra votació, i, si persisteix 

l’empat, decideix el vot de qualitat del president o la presidenta.  
 
8. Conclosa la votació el president o la presidenta proclama allò acordat.  
 
9. Proclamat l’acord, els grups o els consellers i les conselleres no adscrits que no han intervingut 

en el debat o que després d’aquest hagin modificat el sentit del seu vot, poden sol·licitar a la 
Presidència un torn d’explicació de vot, que no pot excedir de 5 minuts.  
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Aquest dret també el tenen els consellers o les conselleres, a títol individual, quan hagin votat en 
sentit diferent als membres del seu grup. 

 
 

Article 128. Classes de votacions  
 
1. Les votacions poden ser de les classes següents:  
 

a) Ordinàries: quan es manifesti el vot per signes convencionals d’assentiment, dissentiment o 
abstenció.  

 
b) Nominals: quan es fan mitjançant la crida, per ordre alfabètic de cognoms, i sempre en últim 

lloc el president o la presidenta, i cada membre de la corporació, al ser cridat, respon en veu 
alta, “sí”, “no” o “m’abstinc”.  
 

Nogensmenys, la votació nominal pot fer-se mitjançant un sistema electrònic, telemàtic o 
informàtic de votació nominal amb crida simultània de tots els consellers i conselleres acotat a 
un període breu de temps fixat pel president o la presidenta.  

 
c) Secretes: quan es fan mitjançant una papereta que cada membre de la corporació diposita en 

una urna.  
 
2. El sistema normal de votació és l’ordinari. La votació nominal s’utilitza, amb caràcter preceptiu, 

quan es sotmeti a la consideració del Ple una qüestió de confiança o una moció de censura, quan 
la llei així ho imposi, o quan així ho acordi el ple, per majoria simple, en votació ordinària, a 
proposta de la Presidència, d’un grup polític comarcal o d'un consellera o consellera no adscrit. 

 
3. La votació secreta pot utilitzar-se únicament per a l’elecció o destitució de persones, quan així ho 

acordi el Ple, per majoria simple en votació ordinària, a proposta de la Presidència, d’un grup 
polític comarcal i, en tot cas, amb caràcter preceptiu, quan així ho estableixi la Llei. 

 
Article 129. Quòrums de votació  

 
1. Els acords s’adopten, com a regla general, per majoria simple de vots dels membres presents. Hi 

ha majoria simple si els vots afirmatius són més que els negatius.  
 

2. Es requereix el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i, en tot cas, de la 
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació per a adoptar acords sobre les 
matèries en què així es determini normativament.   

 
3. És necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 

corporació per a adoptar acords sobre les matèries en què així es determini normativament.  
 

Article 130. Principi d’unitat d’acte  
 
Les sessions del ple, tant ordinàries com extraordinàries, es sotmeten al principi d’unitat d’acte, i, en 
conseqüència, han de finalitzar el mateix dia en què es varen iniciar.  
 
Si en compliment d’aquest principi, la sessió finalitzés sense que s’hagin resolt tots els punts inclosos 
en l’ordre del dia, la Presidència pot perllongar la sessió trenta minuts més, i si durant aquest temps 
tampoc és possible debatre i resoldre tots els assumptes pendents, aquests s’inclouen en l’ordre del 
dia de la sessió ordinària següent, a excepció que la Presidència decideixi convocar una sessió 
extraordinària a l’efecte.  
 
Sens perjudici d’això, i durant el transcurs de la sessió, la Presidència pot disposar amb caràcter 
discrecional interrupcions d’aquesta per a permetre deliberacions dels consellers i conselleres i, en 
general, dels grups polítics comarcals, o per raons de descans, o per qualsevol altre motiu. 
 

Article 131. Distribució d’escons  
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Sens perjudici de la distribució d’escons en la sala de plens que amb caràcter excepcional es 
determini per a la sessió constitutiva del Consell Comarcal, durant el mandat, els consellers i les 
conselleres ocuparan en la sala de plens els escons que, a tal efecte, determini la presidència, prèvia 
consulta amb la Junta de Portaveus.  
 
Per a la distribució d’escons, en tot cas, el president o la presidenta ha de tenir en compte els 
aspectes següents:  
 
1. El president o la presidenta i els vicepresidents ocupen els escons de la mesa presidencial.  

 
2. Els altres consellers o conselleres, ocupen llurs escons en la sala de plens units al seu grup, 

exceptuant l’existència de raons que ho impossibilitin.   
 

3. Per a determinar l’ordre de col·locació s’ha de tenir en compte el grau de representativitat de cada 
grup comarcal. 

 
 

Article 132. Part de control  
 
Finalitzat el debat i votació dels assumptes que integren la part resolutiva de l’ordre del dia, inclosos, 
si és el cas, els punts d'urgència, s’inicia la part de control en els termes previstos en l’article 119 
d’aquest Reglament.  
 
En aquest capítol de l’ordre del dia es debaten totes les mocions presentades pels grups polítics 
comarcals que no responguin a la tramitació ordinària d’un expedient comarcal, així com les mocions 
de control, seguiment i fiscalització dels òrgans de govern i  es poden formular els precs i preguntes.  
 
La presentació de mocions per part dels grups polítics comarcals es subjecta a les regles següents:  
 

- No es poden presentar més de dues mocions per grup en cada sessió.  
- No es poden presentar mocions sobre assumptes que excedeixin de la competència 

comarcal.  
 
No obstant això, en ús del dret a la llibertat d’expressió, es poden presentar mocions que, 
encara que alienes a l’àmbit de competències comarcals, incideixin o tractin temes vinculats 
als interessos comarcals. En aquest cas, únicament s’inclouen a l’ordre del dia del ple si així 
ho acordés la Junta de Portaveus. L’aprovació d’aquestes mocions no produeix més efectes 
en dret que la simple declaració de l’opinió comarcal, sens perjudici de llur comunicació a les 
autoritats i administracions competents. 
 
 

- Quan una moció sigui rebutjada pel ple, no es pot presentar una nova moció sobre el mateix 
tema durant el termini d’un any.  
 

- Si més d’un grup comarcal presenta diverses mocions sobre el mateix tema en la mateixa 
sessió plenària, únicament s’inclou en l’ordre del dia la primera que hagi tingut entrada al 
Registre del Consell Comarcal, entenent-se la resta com a esmenes a la totalitat de la moció 
que figuri a l’ordre del dia.  
 
Quan siguin coincidents, es tindran per no presentades.  
 

- La votació de les mocions és a la totalitat de llur text i no s’admeten votacions parcials, sens 
perjudici de la possibilitat de presentar esmenes de caràcter parcial.  

 
 

Article 133. Precs i preguntes  
 
1. En el punt corresponent als precs i preguntes de la part de control del ple, tots els membres de la 

corporació, els grups polítics comarcals i/o els consellers i conselleres no adscrits poden efectuar 
precs i preguntes. 
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2. Els grups polítics comarcals i/o els consellers i conselleres no adscrits poden formular en cada 

sessió un màxim de dos precs i dues preguntes per grup, amb un termini màxim d’exposició de 5 
minuts. 
 

3. Els precs i preguntes, que no tenen caràcter vinculant, ni per tant estan sotmesos a votació, ni 
poden generar debat, es poden formular oralment o per escrit. Si són formulats oralment en la 
sessió, la Presidència decidirà si es contesten en aquest mateix acte o en la sessió següent. 
 

4. Si són formulats per escrit, a excepció de supòsits excepcionals en què la Presidència ho 
consideri convenient, es contesten per escrit, adreçat al grup o conseller o consellera, inclosos els 
no adscrits, que l’han formulat, abans de la sessió següent, a excepció que s’haguessin presentat 
amb 24 hores d’antelació a la celebració de la sessió, en aquest supòsit han de ser contestades 
oralment en la mateixa sessió, llevat de la conformitat o la sol·licitud del destinatari que la 
pregunta es contesti per escrit o oralment en la sessió següent. 
 

5. No es poden formular precs que proposin actuacions que excedeixin de la competència comarcal, 
ni efectuar preguntes alienes a aquesta. 
 

Article 134. Classes de control i fiscalització  
 
El control i fiscalització pel ple dels altres òrgans de govern s’exercirà a través dels mitjans següents:  
 

a) Requeriment de presència i informació dels membres corporatius que ostentin la 
responsabilitat d’una àrea de gestió, i/o del gerent.  

b) Debat sobre decisions acordades per la Comissió de Govern.  
c) Moció de censura al president o presidenta.  
d) Qüestió de confiança plantejada pel president o presidenta.  

 
 

Secció Segona: la Comissió de Govern  
 

Article 135. Classes de sessions  
 
1. Les sessions de la Comissió de Govern poden ser ordinàries, extraordinàries o extraordinàries de 

caràcter urgent en els mateixos termes que s’ha previst pel Ple en aquest Reglament.  
 

2. Les sessions de la Comissió de Govern són a la seu del Consell Comarcal del Vallès Oriental i no 
tenen caràcter públic, llevat dels assumptes que se sotmetin a llur consideració en exercici de les 
competències delegades del Ple.  
 
Nogensmenys, la Comissió de Govern pot convocar-se, constituir-se, celebrar llurs sessions i 
adoptar acords a distància. En les sessions que se celebrin a distància, els seus membres poden 
estar en llocs diferents sempre que s’asseguri per mitjans electrònics, considerats també com a 
tals els telefònics i els audiovisuals, la identitat dels membres o les persones que els supleixin, el 
contingut de les seves manifestacions, el moment en què aquestes es produeixen, així com la 
interactivitat i intercomunicació entre ells en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la 
sessió. Entre d’altres, es consideren inclosos entre els mitjans electrònics vàlids el correu 
electrònic, les audioconferències i les videoconferències. Quan s’assisteixi a distancia, els acords 
s’entenen adoptats en el lloc on tingui la seu el Consell Comarcal i l’horari és el propi que 
correspon a la ciutat de Granollers.  
 

3. Les sessions ordinàries tenen caràcter mensual d’acord amb la periodicitat establerta mitjançant 
acord plenari a l’inici del mandat, en el que s’estableixen les dates i les hores concretes de 
celebració. 
 

4. Durant el mes d’agost no es celebren sessions de la Comissió de Govern amb caràcter ordinari, i 
en els altres supòsits, la Presidència pot posposar o avançar la celebració de les sessions 
ordinàries, dins del mateix mes de la data prevista per a llur celebració preceptiva, per raons de 
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força major, o quan el dia fixat sigui festiu o es trobi inclòs en un període de vacances, sempre 
que això no menyscabi la gestió dels assumptes comarcals. 
 

5. Les sessions extraordinàries i les urgents, tenen lloc quan, amb aquest caràcter, siguin 
convocades per la Presidència. 

 
Article 136. Convocatòria i ordre del dia  

 
1. La celebració de les sessions de la Comissió de Govern requereix llur convocatòria prèvia per 

mitjans electrònics, informàtics o telemàtics  feta per la Presidència, que, acompanyada de l’ordre 
del dia expressiu i detallat dels assumptes a tractar, les condicions de celebració de la sessió, 
presencial o a distància, i si és el cas, el sistema de connexió i els llocs en què estiguin 
disponibles els mitjans tècnics necessaris per assistir i participar-hi, haurà de notificar-se als 
consellers i conselleres membres de la Comissió de Govern almenys amb un dia hàbil d’antelació 
a la celebració de la sessió, no computant-se a aquests efectes ni el dia de la convocatòria ni el 
dia de la sessió, a excepció dels supòsits de sessions extraordinàries de caràcter urgent. 
 
La documentació íntegra dels assumptes inclosos en l’ordre del dia serà a disposició dels 
membres de la Comissió de Govern en el gestor d’expedients del Consell Comarcal, accessible 
per mitjans electrònics.  
 

2. S’estableix el sistema de convocatòria de la Comissió de Govern i qualsevol altra comunicació 
relacionada amb la seva tramitació mitjançant l’ús de sistemes electrònics, informàtics o 
telemàtics, fent-se ús del servei e-NOTUM o l’aplicació que el substitueixi promoguda a aquests 
efectes pel Consorci d’Administració Oberta Electrònica de Catalunya. 
 
Subsidiàriament, en el cas que l’eina del Consorci d’Administració Oberta Electrònica de 
Catalunya no sigui operativa, s’estableix que la convocatòria de les sessions pugui efectuar-se 
mitjançant correu electrònic a les adreces autoritzades per  aquesta finalitat. 
 

3. La convocatòria i l’ordre del dia es farà en els termes previstos en la secció anterior pel Ple. 
 

Article 137. Quòrums d’assistència  
 
1. Per a la vàlida constitució de la Comissió de Govern es requereix l’assistència presencial o a 

distància del president o presidenta o d’aquell que legalment el substitueixi i d’un nombre de 
membres que, juntament amb aquest o aquesta, constitueixin un terç del nombre legal dels seus 
components, així com l’assistència del secretari o la secretària del Consell Comarcal o persona 
funcionària en qui delegui.  
 

2. Aquest quòrum mínim s’ha de mantenir durant tota la sessió, i de no assolir-se en la primera 
convocatòria, resta automàticament convocada una hora després en segona convocatòria, poden 
constituir-se en a 

3. quest cas, amb l’assistència de la tercera part dels seus membres, en nombre no inferior a tres, i 
la presència del president o la presidenta i del secretari o la secretària del Consell Comarcal o qui 
legalment els substitueixin.  

 
Article 138. Desenvolupament de la sessió i votació 

 
1. La presidència dirigirà i ordenarà els debats, al seu arbitri, en el sí de la Comissió de Govern, 

podent requerir fins i tot la presència d’altres membres de la corporació o del personal al servei 
del Consell Comarcal, a efectes d’informar en relació amb el seu àmbit d’actuació.  

 
2. Els acords s’adopten per majoria simple.  En cas d’empat decideix el vot de qualitat del president.  
 
 

Secció Tercera: les Comissions informatives  
 

Article 139. Les Comissions informatives de caràcter permanent  
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1. Les Comissions informatives de caràcter permanent, celebren llurs sessions ordinàries amb 
caràcter mensual, d’acord amb la periodicitat establerta mitjançant acord plenari a l’inici del 
mandat, en el que s’estableixen les dates i les hores concretes de celebració. 
 
També poden celebrar sessions de caràcter extraordinari, que poden ser urgents, bé a iniciativa 
del president o presidenta, bé a proposta d’una quarta part dels seus membres.  
 

2. Durant el mes d’agost no es celebren sessions de les Comissions informatives amb caràcter 
ordinari, i en els altres supòsits, el president o la presidenta pot posposar o avançar la celebració 
de les sessions ordinàries, dins del mateix mes de la data prevista per a llur celebració preceptiva, 
per raons de força major, o quan el dia fixat sigui festiu o es trobi inclòs en un període de 
vacances, sempre que això no menyscabi la gestió dels assumptes comarcals. 
 

3. La convocatòria de les sessions es fa per mitjans electrònics amb la mateixa antelació que pel 
Ple, notificant-se a tots els membres de la Comissió i incorporant-hi l’ordre del dia dels assumptes 
a debatre, les condicions de celebració de la sessió, presencial o a distància, i si és el cas, el 
sistema de connexió i els llocs en què estiguin disponibles els mitjans tècnics necessaris per 
assistir i participar-hi.  
 
La documentació íntegra dels assumptes inclosos en l’ordre del dia serà a disposició dels 
membres de la Comissió informativa en el gestor d’expedients del Consell Comarcal, accessible 
per mitjans electrònics.  
 

4. S’estableix el sistema de convocatòria de la Comissió informativa i qualsevol altra comunicació 
relacionada amb la seva tramitació mitjançant l’ús de sistemes electrònics, informàtics o 
telemàtics, fent-se ús del servei e-NOTUM o l’aplicació que el substitueixi promoguda a aquests 
efectes pel Consorci d’Administració Oberta Electrònica de Catalunya. 
 
Subsidiàriament, en el cas que l’eina del Consorci d’Administració Oberta Electrònica de 
Catalunya no sigui operativa, s’estableix que la convocatòria de les sessions pugui efectuar-se 
mitjançant correu electrònic a les adreces autoritzades per  aquesta finalitat. 
 

4. Les sessions de les Comissions informatives no tenen caràcter públic, tot i que, amb caràcter 
excepcional, el seu president o presidenta pot acordar que ho siguin.  
 

5. Per a la vàlida celebració de les sessions es requereix l’assistència presencial o a distància d'un 
terç del nombre legal dels seus membres, inclòs el president o presidenta, en la primera 
convocatòria, quedant convocada la sessió en segona convocatòria, una hora després si no 
s’aconsegueix el quòrum inicial. En aquest cas, es pot constituir amb l’assistència del president o 
la presidenta i dos dels seus membres.  

 
6. Si tampoc en aquesta segona convocatòria pot constituir-se la Comissió informativa, els 

assumptes poden passar al Ple o la Comissió de Govern directament sense necessitat del seu 
dictamen previ. 

 
7. Els debats de les Comissions informatives es dirigeixen pel president o presidenta i els dictàmens 

s’aproven per majoria simple dels seus membres, i en cas d’empat, amb el vot de qualitat de llur 
president o presidenta.  

 
8. Els membres de la comissió poden formular vots particulars als dictàmens que es sotmetin a llur 

consideració, que acompanyaran al dictamen quan aquest sigui elevat al Ple o a la Comissió de 
Govern. 
 

9. El sistema de votació és el de vot ponderat de manera que el vot de cada grup o de cada 
conseller o consellera no adscrit sigui proporcional a la seva representativitat en el ple comarcal, 
amb els decimals que corresponguin fins a tres xifres.  
 
En el cas que els representants d’un mateix grup polític votin en un sentit diferent cal atorgar a 
cadascun d’ells un valor de vot que resulti de dividir el valor ponderat del grup en la comissió 
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informativa pel nombre de membres que el representen en aquesta comissió. D’altra banda, el vot 
de cada conseller o consellera no adscrit serà proporcional a llur representativitat al ple comarcal.  

 
Article 140. Les comissions Informatives de caràcter especial  

 
1. Les Comissions informatives de caràcter especial, celebren llurs sessions ordinàries amb d’acord 

amb la periodicitat establerta mitjançant acord plenari.  
 
També poden celebrar sessions de caràcter extraordinari, que poden ser urgents, bé a iniciativa 
de llur president, bé a proposta d’una quarta part dels seus membres.  
 

2. La convocatòria de les sessions es fa per mitjans electrònics amb la mateixa antelació que pel 
Ple, notificant-se a tots els membres de la Comissió i incorporant-hi l’ordre del dia dels assumptes 
a debatre, les condicions de celebració de la sessió, presencial o a distància, i si és el cas, el 
sistema de connexió i els llocs en què estiguin disponibles els mitjans tècnics necessaris per 
assistir i participar-hi.  
 
La documentació íntegra dels assumptes inclosos en l’ordre del dia serà a disposició dels 
membres de la Comissió informativa en el gestor d’expedients del Consell Comarcal, accessible 
per mitjans electrònics.  
 

3. S’estableix el sistema de convocatòria de la Comissió informativa i qualsevol altra comunicació 
relacionada amb la seva tramitació mitjançant l’ús de sistemes electrònics, informàtics o 
telemàtics, fent-se ús del servei e-NOTUM o l’aplicació que el substitueixi promoguda a aquests 
efectes pel Consorci d’Administració Oberta Electrònica de Catalunya. 
 
Subsidiàriament, en el cas que l’eina del Consorci d’Administració Oberta Electrònica de 
Catalunya no sigui operativa, s’estableix que la convocatòria de les sessions pugui efectuar-se 
mitjançant correu electrònic a les adreces autoritzades per  aquesta finalitat. 
 

4. Les sessions de les Comissions informatives no tenen caràcter públic, tot i que, amb caràcter 
excepcional, el seu president o presidenta pot acordar que ho siguin.  
 

5. Per a la vàlida celebració de les sessions es requereix l’assistència presencial o a distància de la 
majoria absoluta del nombre legal de membres, inclòs el president o presidenta, en la primera 
convocatòria, quedant convocada la sessió en segona convocatòria, una hora després si no 
s’aconsegueix el quòrum inicial. En aquest cas, es pot constituir amb l’assistència del president o 
la presidenta i dos dels seus membres.  

 
6. Si tampoc en aquesta segona convocatòria pot constituir-se la Comissió informativa, els 

assumptes poden passar al Ple o a la Comissió de Govern directament sense necessitat del seu 
dictamen previ. 

 
7. Els debats de les Comissions informatives es dirigeixen pel president o presidenta i els dictàmens 

s’aproven per majoria simple dels seus membres, i en cas d’empat, amb el vot de qualitat de llur 
president o presidenta.  

 
8. Els membres de la comissió poden formular vots particulars als dictàmens que es sotmetin a llur 

consideració, que acompanyaran al dictamen quan aquest sigui elevat al Ple o a la Comissió de 
Govern. 
 

9. El sistema de votació és el de vot ponderat de manera que el vot de cada grup o de cada 
conseller o consellera no adscrit sigui proporcional a la seva representativitat en el ple comarcal, 
amb els decimals que corresponguin fins a dues xifres.  
 
En el cas que els representants d’un mateix grup polític votin en un sentit diferent cal atorgar a 
cadascun d’ells un valor de vot que resulti de dividir el valor ponderat del grup en la comissió 
informativa pel nombre de membres que el representen en aquesta comissió. D’altra banda, el vot 
de cada conseller o consellera no adscrit serà proporcional a llur representativitat al ple comarcal.  
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Article 141. Règim específic de la Comissió especial de comptes  
 
1. La Comissió especial de comptes s’ha de reunir necessàriament amb caràcter ordinari abans de 

l’1 de juny de cada any, als efectes previstos a l’article 78 d’aquest Reglament, sens perjudici que 
amb anterioritat se celebrin les reunions preparatòries que es considerin convenients.  
 

2. Els comptes que es sotmetin a la seva consideració han d’anar acompanyades dels justificants i 
antecedents corresponents, i han d’estar a disposició de llurs membres amb un mínim de 15 dies 
d’antelació a la sessió.  
 

3. L’informe de la Comissió especial de comptes, amb els vots particulars que hi haguessin hagut i 
els comptes, han de ser objecte d’informació pública a efectes de reclamacions i observacions, 
per un període de 20 dies hàbils abans de ser sotmesos a la consideració del Ple. 

 
Secció quarta: el Consell d’alcaldies 

 
Article 142. Periodicitat de les sessions 

El Consell d’alcaldies s'ha de reunir almenys un cop cada tres mesos, convocat pel president o la 
presidenta del Consell Comarcal. També es pot reunir a instància del Ple o d'una tercera part dels 
alcaldes i/o alcaldesses que l'integren. 

 
Article 143. Delegacions 

 
L'assistència a les reunions del Consell d’alcaldies no és delegable de manera permanent. Només es 
pot delegar de manera eventual en un tinent d'alcalde, o, si no n'hi ha, en un regidor.  
 

Article 144. Canvis d’alcaldes o d’alcaldesses i de municipis que integren la comarca 
 
1. Si durant el transcurs d’un mandat es modifica la titularitat d’una alcaldia, la persona que ocupi 

l’alcaldia formarà part del Consell d’alcaldies amb caràcter automàtic.  
 

2. La modificació dels municipis que integren la comarca del Vallès Oriental comporta 
automàticament la modificació de la composició del Consell d’alcaldies.  

 
Article 145. Acompanyants i altres assistents 

 
1. Els alcaldes i les alcaldesses poden assistir al Consell d’alcaldies acompanyats de les persones 

dels respectius ajuntaments que els puguin assessorar en el debat, prèvia comunicació a la 
Presidència del Consell Comarcal indicant-ne el nom i càrrec de l’acompanyant. Els 
acompanyants assisteixen amb veu però sense vot.  
 

2. Així mateix, poden assistir a les sessions del Consell d’alcaldies, els membres i el personal de la 
corporació que el president o la presidenta consideri convenient, a efectes d’informar sobre 
assumptes concrets.  
 

3. El gerent o la gerent també assisteix a les sessions del Consell d’alcaldies.  
 
Article 146. Dret a vot 

 
El dret a vot en el Consell d’alcaldies li correspon als alcaldes i alcaldesses o persones en qui 
deleguin en els termes exposats a l’article 143 d’aquest Reglament.   
 
Article 147. Convocatòria i sistema de votació  
 
1. Les regles i els requisits generals relatius a la convocatòria i al sistema de votació del ple són 

aplicables als altres òrgans col·legiats. 
 

2. El quòrum d'assistència per a la constitució vàlida d'aquest òrgan és el d'un terç del nombre legal 
de membres. El quòrum s'ha de mantenir durant tota la sessió. 
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3. Els acords s'adopten per majoria simple i, en cas d'empat, decideix el vot del president o 
presidenta. 

 
Secció cinquena: la Junta de Portaveus 

 
Article 148. La Junta de Portaveus  

 
1. La Junta de Portaveus celebra les seves sessions ordinàries amb anterioritat a la celebració de 

cada sessió plenària podent celebrar sessions extraordinàries quan així ho decideixi el president 
o presidenta, a iniciativa pròpia o a petició de la meitat dels seus membres, sempre que aquests 
representin, com a mínim, a una quarta part dels membres de la corporació.  
 

2. Les sessions ordinàries i extraordinàries de la Junta de Portaveus són convocades pel president o 
presidenta.  
 

3. Les consideracions de la Junta de Portaveus no tindran caràcter preceptiu ni vinculant, ni tenen la 
consideració d’acte administratiu.  
 

4. El secretari o secretària del Consell Comarcal assisteix a les sessions de la Junta de Portaveus i 
n’aixeca acta de les sessions. L’acta de cada sessió serà tramesa a llurs membres, a efectes de 
la seva aprovació, prèviament a la celebració de la sessió següent.  
 

5. Amb caràcter excepcional, poden assistir a les sessions de la Junta de Portaveus, els membres i 
el personal de la corporació que el president o la presidenta consideri convenient, a efectes 
d’informar sobre assumptes concrets.  

 
Secció sisena: disposicions comunes  

 
Article 149. Formalització de les sessions dels òrgans col·legiats  

 
1. De les sessions dels òrgans col·legiats necessaris o complementaris s’aixeca acta pel secretari o 

la secretària del Consell Comarcal o qui legalment el substitueixi, en la qual s’hi consignen les 
dades següents:  

 
a) Lloc de la reunió, amb expressió del nom del municipi i local en que té lloc.  
b) Data i hora en què comença i s’aixeca la sessió.  
c) Nom i cognoms del president o presidenta, i dels consellers i conselleres i personal de la 

corporació presents, amb indicació dels absents que s’hagin excusat i dels que no ho hagin 
fet. 

d) Caràcter ordinari, extraordinari o extraordinari d’urgència de la sessió, amb expressió de si es 
celebra en primera o segona convocatòria.  

e)  Assistència del secretari o la secretària del Consell Comarcal i de l’interventor o interventora, 
si és el cas, o de les persones que legalment els/les substitueixin, si és el cas. 

f) Assumptes que s’examinen o debaten, i intervencions que s’haguessin produït.  
g) Votacions que es verifiquin i llur resultat, fent constar, en tot cas, el sentit en què cada 

membre emet el seu vot. 
h) Acords adoptats.  

 
2. En el cas de no celebrar-se la sessió per manca de quòrum o per qualsevol altra raó, el secretari 

o la secretària del Consell Comarcal substitueix l’acta amb una diligència estesa en la 
convocatòria, que constarà al llibre oficial.  

 
3. Les sessions que celebrin els òrgans col·legiats es poden gravar. El fitxer resultant de la gravació, 

juntament amb la certificació expedida pel secretari de l’autenticitat i la integritat d’aquest, i tots 
els documents en suport electrònic que s’utilitzin com a documents de la sessió, poden 
acompanyar l’acta de les sessions, sense necessitat de fer-hi constar els punts principals de les 
deliberacions. 

 
4. L’acta de cada sessió es pot aprovar en la mateixa reunió o en la següent immediata. El secretari 

ha d’elaborar l’acta amb el vistiplau del president i l’ha de remetre per mitjans electrònics als 
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membres de l’òrgan col·legiat, els quals poden manifestar pels mateixos mitjans la seva 
conformitat o objeccions al text, als efectes d’aprovar-la; en cas afirmatiu, es considera aprovada 
en la mateixa reunió. 
 

5. Quan s’hagi optat per la gravació de les sessions celebrades o per la utilització de documents en 
suport electrònic, s’han de conservar de manera que es garanteixi la integritat i l’autenticitat dels 
fitxers electrònics corresponents i l’accés a aquests per part dels membres de l’òrgan col·legiat. 

 
Capítol II 
De la moció de censura i la qüestió de confiança 
 
Article 150. La moció de censura 

 

1. El president o la presidenta pot ser destituït o destituïda mitjançant moció de censura, la 
presentació, tramitació i votació de la qual s'ha de regir per les normes següents: 

 
a) La moció de censura l'ha de proposar, almenys, la majoria absoluta del nombre legal de 

membres de la Corporació i ha d'incloure un candidat o candidata a la Presidència, i ho pot 
ser qualsevol conseller o consellera comarcal l'acceptació expressa del qual o de la qual 
consti en l'escrit de proposició de la moció. 
 
En cas que algun dels proposants de la moció de censura formi o hagi format part del grup 
polític municipal al qual pertany el president o la presidenta la censura del qual es proposa, la 
majoria exigida en el paràgraf anterior s'ha de veure incrementada en el mateix nombre de 
consellers que estiguin en tals circumstàncies. 
 

b) L'escrit en què es proposi la moció de censura ha d'incloure les signatures validades 
degudament per un notari o notària o pel secretari o la secretària de la corporació, i l'ha de 
presentar davant d'aquest o d’aquesta qualsevol dels qui el signen. El secretari o la secretària 
ha de comprovar que la moció de censura reuneix els requisits exigits en aquest article i ha 
d'estendre en el mateix acte la diligència acreditativa corresponent. 
 

c) El document diligenciat així, l'ha de presentar en el registre general de la corporació qualsevol 
dels signants de la moció, i el ple queda convocat de manera automàtica a les dotze hores del 
desè dia hàbil següent al del registre. El secretari o la secretària de la corporació ha de 
trametre una notificació indicativa d'aquesta circumstància a tots els membres de la 
corporació en el termini màxim d'un dia, a comptar de la presentació del document en el 
registre, als efectes d'assistència a la sessió, especificant-ne la data i l'hora. 
 

d) El ple està presidit per una mesa d'edat, integrada pels consellers o conselleres de més i 
menys edat dels presents, exclosos el president o la presidenta i el candidat o candidata a la 
Presidència, i actua com a secretari o secretària el que ho sigui de la corporació, el qual ha 
d'acreditar aquesta circumstància. 
 

e) La mesa s'ha de limitar a donar lectura a la moció de censura, constatant per poder seguir 
amb la seva tramitació que en aquest mateix moment s'han de mantenir els requisits exigits 
en l'apartat a, donant la paraula, si s'escau, durant un breu temps, si estan presents, al 
candidat o candidata a la Presidència, al president o la presidenta i als portaveus o les 
portaveus dels grups polítics comarcals i als consellers i conselleres no adscrits, i a sotmetre 
a votació la moció de censura. 

 
f) El candidat o la candidata inclòs o inclosa en la moció de censura queda proclamat president 

o presidenta si la moció prospera amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre de 
consellers i conselleres que componen legalment la corporació. 

 

2. Cap conseller o consellera no pot signar durant el seu mandat més d'una moció de censura. A 
aquests efectes, no es tenen en consideració les mocions que no hagin estat tramitades pel fet de 
no reunir els requisits que preveu la lletra b de l'apartat 1 d'aquest article. 
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3. La dimissió sobrevinguda del president o la presidenta no suspèn la tramitació i la votació de la 
moció de censura. 

 

4. El president o la presidenta, en l'exercici de les seves competències, està obligat a impedir 
qualsevol acte que pertorbi, obstaculitzi o impedeixi el dret dels membres de la corporació a 
assistir a la sessió plenària en què es voti la moció de censura i a exercir el seu dret al vot en la 
sessió. En especial, no són aplicables a la moció de censura les causes d'abstenció i recusació 
que preveu la legislació de procediment administratiu. 
 

5. La sessió de Ple que inclogui com a punt de l’ordre del dia la moció de censura ha de ser 
presencial.  
 

Article 151. La qüestió de confiança 
 
1. El president o la presidenta pot plantejar al ple una qüestió de confiança, vinculada a l'aprovació o 

la modificació de qualsevol dels assumptes següents: 
 

a) Els pressupostos anuals. 
 
b) El reglament orgànic. 
 
c) Les ordenances fiscals. 
 

2. La presentació de la qüestió de confiança vinculada a l'acord sobre algun dels assumptes que 
assenyala el número anterior ha de figurar expressament en el corresponent punt de l'ordre del 
dia del ple.  
 
La votació s'ha de fer, en tot cas, mitjançant el sistema nominal de la crida pública. 
 

3. Per a la presentació de la qüestió de confiança és requisit previ que l'acord corresponent hagi 
estat debatut en el ple i que aquest no hagi obtingut la majoria necessària per a l'aprovació. 

 

4. En cas que la qüestió de confiança no obtingui el nombre necessari de vots favorables per a 
l'aprovació de l'acord, el president o la presidenta cessen automàticament, i queda en funcions 
fins a la presa de possessió de qui l'hagi de succeir en el càrrec. L'elecció del nou president o 
presidenta s'ha de fer en una sessió plenària convocada automàticament per a les dotze hores 
del desè dia hàbil següent al de la votació de l'acord al qual es vinculi la qüestió de confiança, i es 
regeix per les regles establertes per a l’elecció del president o la presidenta previstes en aquest 
Reglament.  
 

5. La previsió que conté el número anterior no és aplicable quan la qüestió de confiança es vinculi a 
l'aprovació o la modificació dels pressupostos anuals. En aquest cas, s'entén atorgada la 
confiança i aprovat el projecte si en el termini d'un mes des que es voti el rebuig de la qüestió de 
confiança no es presenta una moció de censura amb un candidat alternatiu a alcalde, o si 
aquesta no prospera. 
 
A aquests efectes, no regeix la limitació que estableix l'apartat 2 de l'article anterior. 
 

6. Cada president o presidenta no pot plantejar més d'una qüestió de confiança en un any, a 
comptar des de l'inici del mandat, ni més de dues durant la seva durada total.  
 
No es pot plantejar una qüestió de confiança en l'últim any de mandat de cada corporació. 
 

7. No es pot plantejar una qüestió de confiança des de la presentació d'una moció de censura fins a 
la votació d'aquesta última. 
 

8. Els consellers o les conselleres que hagin votat a favor de l'aprovació d'un assumpte al qual 
s'hagi vinculat una qüestió de confiança no poden signar una moció de censura contra el 
president o la presidenta que l'hagi plantejat fins que transcorri un termini de sis mesos, a comptar 
a partir de la data de votació de l'assumpte. 
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9. Així mateix, durant aquest termini, aquests consellers o conselleres tampoc no poden emetre un 

vot contrari a l'assumpte al qual s'hagi vinculat la qüestió de confiança, sempre que sigui sotmès 
a votació en els mateixos termes que en aquella ocasió. En cas que s'emeti aquest vot contrari, 
aquest es considera nul. 

 
TÍTOL SISÈ. INFORMACIÓ, DRETS I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 

Article 152.  Participació  
 
El Consell Comarcal facilita la més àmplia informació sobre la seva activitat i afavoreix la participació 
de tots els ciutadans en l’àmbit comarcal.  
 

Article 153. Drets de les persones  
 
1. Els qui, d’acord amb la normativa, tenen capacitat d’obrar davant les administracions públiques, 

són titulars, en les seves relacions amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental, dels drets 
següents: 
a) A comunicar-s’hi a través d’un punt d’accés general electrònic.  
b) A ser assistits en l’ús de mitjans electrònics en les seves relacions amb el Consell Comarcal.  
c) A utilitzar les llengües oficials de Catalunya, d’acord amb el que preveu l’ordenament jurídic.   
d) A l’accés a la informació pública, arxius i registres, d’acord amb les lleis de transparència, 

informació pública i bon govern que siguin d’aplicació i la resta l’ordenament jurídic.  
e) A ser tractats amb respecte i deferència per les autoritats i empleats públics, que els han de 

facilitar l’exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions. 
f) A exigir les responsabilitats que s’escaiguin, quan així correspongui legalment. 
g) A obtenir i utilitzar els mitjans d’identificació i signatura electrònica que preveu la Llei 39/2015, 

d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
h) A la protecció de dades de caràcter personal, i en particular a la seguretat i confidencialitat de 

les dades que figurin als fitxers, sistemes i aplicacions del Consell Comarcal.  
i) Qualssevol altres que els reconegui l’ordenament jurídic.  
 

2. Els drets transcrits en l’apartat precedent s’entenen sense perjudici dels que reconeix l’article 53 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, referits als interessats en el procediment administratiu. 

 
Article 154. Dret i obligació de relacionar-se electrònicament amb el Consell Comarcal 

 
1. Les persones físiques poden escollir en tot moment si es comuniquen amb el Consell Comarcal 

per exercir els seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics o no, llevat que estiguin 
obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques. El 
mitjà escollit per la persona per comunicar-se amb el Consell Comarcal pot ser modificat per 
aquella en qualsevol moment. 
 

2. En tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb el Consell Comarcal 
per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents: 
a) Les persones jurídiques. 
b) Les entitats sense personalitat jurídica. 
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació 

obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb el Consell Comarcal en 
exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen 
inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils. 

d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb 
l’Administració. 

e) Els empleats del Consell Comarcal per als tràmits i actuacions que efectuïn amb aquest per 
raó de la seva condició d’empleat públic.  

 
3. Reglamentàriament, el Consell Comarcal pot establir l’obligació de relacionar-se amb ell a través 

de mitjans electrònics per a determinats procediments i per a certs col·lectius de persones 
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físiques que per raó de la seva capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o altres 
motius quedi acreditat que tenen accés i disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris. 

 
 

Article 155. Participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de reglaments 
1. Amb caràcter previ a l’elaboració del projecte o avantprojecte de reglament, s’ha de substanciar 

una consulta pública, a través del portal web del Consell Comarcal en la qual s’ha de demanar 
l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la 
futura norma sobre: 
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. 
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació. 
c) Els objectius de la norma. 
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores. 

2. Sense perjudici de la consulta prèvia a la redacció del text de la iniciativa, quan la norma afecti els 
drets i interessos legítims de les persones, s’ha de publicar el text al portal web del Consell 
Comarcal, per tal de donar audiència als ciutadans afectats i sol·licitar totes les aportacions 
addicionals que puguin fer altres persones o entitats. Així mateix, també es pot demanar 
directament l’opinió de les organitzacions o associacions reconegudes per llei que agrupin o 
representin les persones que tinguin drets o interessos legítims que es vegin afectats per la 
norma i els fins de les quals guardin relació directa amb el seu objecte. 

3. La consulta, audiència i informació públiques que regula aquest article s’han de dur a terme de tal 
manera que els destinataris potencials de la norma i els qui facin aportacions sobre aquesta 
tinguin la possibilitat d’emetre la seva opinió, per a la qual cosa s’han de posar a la seva 
disposició els documents necessaris, que han de ser clars i concisos i han de reunir tota la 
informació necessària per poder pronunciar-se sobre la matèria. 

4. Es pot prescindir dels tràmits de consulta, audiència i informació públiques que preveu aquest 
article en el cas de normes pressupostàries o organitzatives del Consell Comarcal o de les 
organitzacions que en depenen o hi estan vinculades, o quan concorrin raons greus d’interès 
públic que ho justifiquin. 

Quan la proposta normativa no tingui un impacte significatiu en l’activitat econòmica, no imposi 
obligacions rellevants als destinataris o reguli aspectes parcials d’una matèria, es pot ometre la 
consulta pública regulada a l’apartat primer. Si la normativa reguladora de l’exercici de la potestat 
reglamentària aplicable als consells comarcals preveu la tramitació urgent d’aquests procediments, 
l’eventual excepció del tràmit per aquesta circumstància s’ha d’ajustar al que preveu aquella. 

 

 
Article 156. Dret a participar en els consells sectorials de participació  

Els ciutadans i les associacions tenen dret a participar en els consells sectorials de participació que 
creï el Consell Comarcal mitjançant acord plenari, a proposta de la Presidència, en els termes 
previstos en aquest Reglament i el respectiu reglament orgànic.  
Els consells sectorials de participació tenen per objecte facilitar la participació ciutadana en els àmbits 
d’actuació pública comarcal que llur naturalesa ho permeti, amb la finalitat d’integrar la participació 
dels ciutadans i les associacions en els assumptes comarcals, i fer així efectiu el dret de tots els 
ciutadans i ciutadanes a participar en els assumptes públics.  

 
Disposició addicional  primera 

Els articles i referències d’aquest Reglament que, per sistemàtica legislativa, incorporen aspectes de 
la legislació bàsica de l’Estat, o de la legislació autonòmica, i aquells en què es facin remissions a 
aquestes, s’entenen modificats i/o substituïts automàticament, en el moment en què tingui lloc la 
revisió o la modificació d’aquesta legislació, a excepció que resultin compatibles o permetin una 
interpretació harmònica amb les noves previsions legislatives.  

Disposició addicional segona 
Amb l’aprovació d’aquest Reglament es creen els registres públics d’interessos i de béns del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental als quals s’hi fa referència a l’article 52 d’aquest Reglament, el registre 
d’activitats i el registre de béns patrimonials.  

Disposició derogatòria 
L’entrada en vigor d’aquest Reglament derogarà i/o deixarà sense efecte, de forma automàtica, els 
actes i disposicions comarcals de caràcter organitzatiu que s'hi oposin i, en particular, el Reglament 
orgànic comarcal publicat al Butlletí oficial de la província de Barcelona núm. 244, el 12 d’octubre de 
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1989, modificat posteriorment mitjançant acord de Ple de 5 d’octubre de 2011, publicat al BOPB de 12 
de desembre de 2011.   

Disposició final primera 
Els municipis que conformen el Consell Comarcal del Vallès Oriental són els que resultin de la llei en 
cada moment sense que això comporti la modificació d’aquest Reglament. 

Disposició final segona  
Les previsions d’aquest Reglament que fan referència a les indemnitzacions per assistències, dietes, 
assignacions o dotacions a grups polítics, així com la possibilitat de prendre acords de determinació o 
materialització d’aquests conceptes resten condicionades a una situació de superàvit del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i al principi d’estabilitat pressupostària. En cap cas, es poden abonar 
aquests conceptes si el Consell Comarcal estigués immers o incorregués en una situació de dèficit. 

Disposició final tercera 
Aquest Reglament s’aplicarà de forma supletòria als ens adscrits del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental  en allò que no prevegin i sempre que no contradigui llurs normes de creació i no disposin de 
reglaments d’organització singulars.  

Disposició final quarta  
Aquest Reglament entra en vigor amb la constitució de la corporació sorgida de la celebració de les 
eleccions municipals de maig de 2019 sempre i quan s’hagués aprovat definitivament i s’hagi publicat 
llur text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, quan hagi transcorregut el termini que preveu 
l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
Nogensmenys, el títol segon d’aquest Reglament entra en vigor un cop Reglament sigui aprovat 
definitivament pel Consell Comarcal del Vallès Oriental i s’hagi publicat el seu text íntegre en el 
Butlletí Oficial de la Província, quan hagi transcorregut el termini que preveu l’article 65.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.” 

 
 
2. Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de trenta dies, a comptar des de 

la darrera publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya i a un dels mitjans de comunicació escrita diària i disposar 
l’exposició al tauler d’anuncis, a efectes de presentació d’al·legacions i suggeriments. Un 
cop transcorregut el termini d’informació pública sense la presentació de cap al·legació 
s’elevarà l’acord a definitiu al BOPB amb la corresponent ressenya al DOGC.” 
 

 
El president 
 
Votem.  
  
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 19 membres assistents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
3. Dictamen d’aprovació del model de declaració sobre causes de possible 
incompatibilitat i activitats i model béns i patrimoni. 
 
Coneguda la part dispositiva del dictamen de Presidència, de 5 d’abril de 2019, que és el 
que segueix: 
 
 “RELACIÓ DE FETS 
 
1. Tots els membres de la Corporació han de formular la declaració sobre causes de 

possible incompatibilitat i activitats i la declaració de béns patrimonials. 
 
2. El 5 d´abril de 2019 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
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FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, en la 

nova redacció donada per l’article 6 de la Llei orgànica 1/2003, de 10 de març, per a la 
garantia de la democràcia en els ajuntaments i la seguretat dels regidors, l'article 163 del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, el Reglament orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
l'article 30 i següents del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que fa referència que 
abans de prendrà possessió del càrrec i quan es produeixin variacions en el curs del 
mandat, una declaració dels béns i activitats privades que els proporcioni o pot 
proporcionar-los ingressos econòmics o que afectin a l’àmbit de les competències de les 
Corporacions. Les declaracions s’inscriurien en un Registre d’interessos que 
constitueixen cada Corporació local. 

 
2. L’article 14.2.q) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei de l’organització comarcal del Catalunya, pel que fa a la competència del 
Ple per adoptar aquest acord, estableix que correspon al Ple exercir les altres atribucions 
que expressament li assignen les lleis i aquelles que la legislació assigna a la comarca i 
no atribueix a altres òrgans comarcals. 

 

3. Per la seva banda, la DA 15ª de la Llei 7/1985, en relació a l'art. 75.7, fa extensiva 
l'obligació de declarar al personal directiu local i als funcionaris d'administració local amb 
habilitació de caràcter nacional que hagin estat nomenats mitjançant el sistema de lliure 
designació. 

 
4. En el mateix sentit, la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 

accés a la informació pública i bon govern, al seu art. 3 disposa que aquesta és 
d'aplicació a l'Administració local de Catalunya. Així mateix, al seu art. 56, 
d'incompatibilitats i declaracions, regula que els alts càrrecs estan subjectes al règim 
d'incompatibilitats i a les obligacions de declaració d'activitats, de béns patrimonials i 
d'interessos establerts per la legislació específica; concretant-se al seu art. 4 que a 
efectes d'aquesta llei, tenen la consideració d'alts càrrecs els representants locals i els 
titulars dels òrgans superiors i directius. 
 
Aquesta nova normativa sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern, 
afecta i és d'aplicació al Registre d'interessos de les administracions públiques i a la 
forma de publicar les dades declarades, la qual cosa suposa la necessitat de disposar 
d'uns models que, tot acompanyant a la pròpia declaració, han de servir per donar la 
publicitat a què la llei obliga. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi aprovar els documents següents:  
 
1. Aprovar el model de declaració sobre causes de possible incompatibilitat i activitats. 
 

DECLARACIÓ DE SOBRE CAUSES DE POSSIBLE  
INCOMPATIBILITAT I ACTIVITATS. 

 
MEMBRES ELECTES 

Nom i cognoms:  ....................................................................................................................................  

Ajuntament:  ........................................................................  Càrrec: President/a ☐/Conseller/a ☐ 

Data pressa possessió / cessament / fi mandat  ..............................................  Mandat  ......................  
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DIRECTIUS/FUNCIONARIS D’ADM. LOCAL AMB HABILITACIÓ NACIONAL: 

Nom i cognoms:  ....................................................................................................................................  
Càrrec  .......................................................................................................................................................  
Data accés / fi càrrec  .........................................................  

 
TIPUS DECLARACIÓ: 

Presa de possessió/ accés càrrec ☐ Cessament / fi mandat o càrrec ☐ Variació ☐ 

 
En compliment d'allò que disposa l'article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
del règim local, l'article 163 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, l'article 30 i següents del Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, de 28 de novembre de 1986, en relació a l’article 
8.1.h) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, i a l’article 56 de la llei 19/2014, de 29 de desembre, 
ambdues de transparència, accés a la informació pública i bon governi de conformitat amb el model 
aprovat pel Ple del Consell Comarcal en sessió de 10 d’abril de 2019, el/la conseller/a comarcal 
formulo la declaració d’incompatibilitats i activitats que proporcionen o poden proporcionar 
ingressos econòmics i manifesto, sota la meva responsabilitat, que les dades que exposo són 
certes: 
 
 
DECLARACIÓ: 
 
1) Que SI/NO estic incurs/a en causa d’incompatibilitat de les previstes en la legislació vigent.  
 
2) Que en cas d’estar incurs/a en causa d’incompatibilitat, opto pel càrrec de : 
 

 
 

 
3) Que en relació amb els càrrecs i les activitats que desenvolupo i/o les que em proporcionen o 
poden proporcionar ingressos econòmics, indico les següents: 
 
3.1 Càrrecs que exerceixo amb caràcter institucional o per als quals he estat designat/da per la 
meva condició, amb caràcter unipersonal i/o en òrgans col·legiats directius o consells 
d’administració, de qualsevol administració, organisme i/o empreses de capital públic.  

 

Organisme  
 

Càrrec Retribució  Indemnització 
per assistències 

  SI / NO SI / NO 

  SI / NO SI / NO 

  SI / NO SI / NO 

  SI / NO SI / NO 

  SI / NO SI / NO 

  SI / NO SI / NO 

  SI / NO SI / NO 

  SI / NO SI / NO 

  SI / NO SI / NO 

  SI / NO SI / NO 

  SI / NO SI / NO 

  SI / NO SI / NO 

  SI / NO SI / NO 

  SI / NO SI / NO 

 
 Res a declarar en aquest epígraf   

 
3.2 Altres activitats públiques 
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3.2.1 Llocs, professions o activitats 
 

Administració, organisme o 
empresa pública 

 
Localitat 

Denominació lloc  
o càrrec 

Forma de 
retribució 

    

    

    

    

 
 Res a declarar en aquest epígraf   

 
3.2.2 Càrrecs en cambres o col·legis professionals 

 

Corporació Localitat Càrrec Retribució Dieta/  
Indemnització 

   SI / NO SI / NO 

   SI / NO SI / NO 

   SI / NO SI / NO 

 
 Res a declarar en aquest epígraf 

 
3.2.3 Percepció de pensions de drets passius o de la Seguretat Social 
 

Organisme Pagador Concepte 

  

  

 
 

 Res a declarar en aquest epígraf 
 
3.2.4 Altres càrrecs institucionals 
 

 
Òrgan/Institució 

 

 
càrrec 

 
retribució 

dieta/  
indemnització 

  SI / NO SI / NO 

  SI / NO SI / NO 

  SI / NO SI / NO 

  SI / NO SI / NO 

  SI / NO SI / NO 

  SI / NO SI / NO 

 
 Res a declarar en aquest epígraf 

 
3.3 Activitats privades 
 
3.3.1 Activitats per compte propi 
 

Empresa Domicili social Localitat Descripció 
activitat 

NIF 

     

     

     

 
 Res a declarar en aquest epígraf 

 
 
3.3.2 Activitats per compte d’altri 
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Empresa Domicili social Localitat Descripció 
activitat 

NIF 

     

     

     

 
 Res a declarar en aquest epígraf 

 
3.3.3 Exercici de càrrecs amb funcions de direcció, representació o assessorament de 
societats mercantils i civils, fundacions i consorcis amb finalitat lucrativa 
 

Societat, fundació o 
consorci 

Domicili social Activitat privada de 
la societat: 

Càrrec 
desenvolupat 

    

    

    

    

    

 
 Res a declarar en aquest epígraf 

 
 
3.3.4 Càrrecs i/o participació superior al 10% en el capital del/de la declarant, cònjuge o 
persona vinculada amb anàloga relació de convivència afectiva i descendents sobre els que 
s’exerceixi la representació legal, en empreses d’obres, serveis o subministraments, qualsevol 
que sigui la seva naturalesa, concertades amb el sector públic estatal, autonòmic o local 
 

Empresa Participació NIF Titular Parentiu 

     

     

     

 
 Res a declarar en aquest epígraf 

 
3.4 Qualsevol altra remuneració amb càrrec als pressupostos de les administracions 
públiques, els seus organismes o empreses 

 

 
 
 
 

 
4) Observacions, aclariments o ampliació de dades 
 

 
 
 
 

 
Davant meu      El/la conseller/a comarcal 
EL SECRETARI ACCIDENTAL 
 
 
 
Granollers,  

 
Comunicació del Consell Comarcal al conseller/a: 
 

Informació bàsica sobre protecció de dades 
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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) C/ Miquel Ricomà, 46, 08401 Granollers Tel. 93 860 07 00 
dpd@vallesoriental.cat  

Denominació de l’activitat de 
tractament  

Registre d’electe 

Finalitat del tractament  La finalitat de la recollida de les dades és la constitució, gestió i 
control del registre d’interessos conforme la legislació vigent, 
referit als ingressos, béns patrimonials i causes d’incompatibilitat 
de les activitats exercides pels consellers. Declaració de tots els 
béns i interessos de tots els membres electes o càrrecs polítics al 
començament i al final de la legislatura 

Base jurídica Missió realitzada en interès públic o exercici de poders públics. 

Categories de destinataris Les vostres dades es publicaran al portal de transparència, 
d’acord amb la normativa aplicable.. 

Transferències internacionals de 
dades 

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 www.vallesoriental.cat 

Informació addicional: Podeu trobar més informació a: www.vallesoriental.cat  

 
 
2. Aprovar el model de declaració de béns i patrimoni. 
 

DECLARACIÓ DE BÉNS I PATRIMONI 

 
MEMBRES ELECTES 

Nom i cognoms:  ....................................................................................................................................  

Ajuntament:  ........................................................................  Càrrec: President/a ☐/Conseller/a ☐ 

Data pressa possessió / cessament / fi mandat  ..............................................  Mandat  ......................  

 
DIRECTIUS/FUNCIONARIS D’ADM. LOCAL AMB HABILITACIÓ NACIONAL: 

Nom i cognoms:  ....................................................................................................................................  
Càrrec  .......................................................................................................................................................  
Data accés / fi càrrec  .........................................................  

 
TIPUS DECLARACIÓ: 

Presa de possessió/ accés càrrec ☐ Cessament / fi mandat o càrrec ☐ Variació ☐ 

 
En compliment d'allò que disposa l'article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
del règim local, l'article 163 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, l'article 30 i següents del Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, de 28 de novembre de 1986, en relació a l’article 
8.1.h) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, i a l’article 56 de la llei 19/2014, de 29 de desembre, 
ambdues de transparència, accés a la informació pública i bon governi de conformitat amb el model 
aprovat pel Ple del Consell Comarcal en sessió de 10 d’abril de 2019, el/la conseller/a comarcal 
formulo la declaració dels meus béns patrimonials i manifesto, sota la meva responsabilitat, que 
les dades que exposo són certes: 
 
A. BÉNS IMMOBLES: (Pisos, cases, locals, aparcaments, terrenys, sòl agrícola i anàlegs 

 

Tipus 
de bé 

Ubicació 
(població i adreça) 

Coeficient 
propietat 

Càrregues o 
gravàmens 

(especificar) 

Títol 
adquisició 

Data/any 
adquisició 

Valor cadastral o 
Valor escriptura 

(especificar) 
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☐Res a declarar en aquest epígraf 

 
 

B. BÉNS MOBLES 
 
B.1 VEHICLES 

Marca i Model Matrícula Any d’adquisició 

   

   

   

   

   

☐Res a declarar en aquest epígraf 

 
B.2 VALORS REPRESENTATIUS DE LA CESSIÓ A TERCERS DE CAPITALS PROPIS 
(Deute públic, obligacions, bons, certificats de dipòsits, pagarés i altres valors equivalents) 

Descripció Valoració 

  

  

  

  

  

Import / valor total  

☐Res a declarar en aquest epígraf 

 
B.3 VALORS REPRESENTATIUS DE LA PARTICIPACIÓ EN FONS PROPIS DE QUALSEVOL 
TIPUS D’ENTITAT (accions i participacions) 

Descripció Valoració o nombre de 
títols  

(especificar) 

  

  

  

  

  

Import / valor total  

☐Res a declarar en aquest epígraf 

 
 
B.4 DIPÒSITS EN COMPTE CORRENT O D’ESTALVI, A LA VISTA O A TERMINI, COMPTES 
FINANCERS I ALTRES IMPOSICIONS EN COMPTE 

Entitat dipositària % titularitat Saldo actual o 
saldo mitjà  
(especificar) 

   

   

   

   

   

   

   

   



 

74 

   

Import / valor total:   

☐Res a declarar en aquest epígraf 

 
B.5 ALTRES BÉNS I DRETS DE VALOR UNITARI SUPERIOR  
(embarcacions, aeronaus, joies, objectes d’art, antiguitats, drets de propietat intel·lectual o industrial, 
etc.) 
Import/Valor total .......................... 
Especificar: 

 

☐Res a declarar en aquest epígraf 

 
C. ALTRES MANIFESTACIONS RELATIVES A LA MEVA SITUACIÓ 

PATRIMONIAL/OBSERVACIONS 

 

 

REFERÈNCIA A LA LIQUIDACIÓ DELS IMPOSTOS SOBRE LA RENDA, DEL PATRIMONI I 
SOCIETATS2 

Als efectes de l’Impost sobre la Renda de les Persones físiques, declaro: 

☐ haver procedit a la liquidació per l’impost sobre la Renda de les persones físiques corresponen 

al passat exercici, Si s’escau, fotocòpia de l’última declaració de l’impost de la renda de les 
persones físiques -IRPF (n’hi ha prou amb el document d’ingrés o devolució -model 100-, o amb 
el certificat de l’Agència Tributària o anàleg). 

☐ no haver presentat la declaració corresponent al passat exercici per no estar obligat/da a fer-

ho. 
 
Als efectes de l’Impost sobre el Patrimoni, declaro: 

☐ haver procedit a la liquidació per l’impost corresponent al passat exercici, la qual cosa que 

acredito mitjançant la fotocòpia del document d’ingrés (model 714) o certificació expedida per 
l’Agència Tributària 

☐ no haver presentat la declaració corresponent al passat exercici per no estar obligat/da a fer-

ho. 
 
Als efectes de l’Impost sobre Societat: 

☐ aporto comprovant de la liquidació de l’Impost corresponent al passat exercici, respecte de les 

societats on posseeixo més del 50% del capital o tinc majoria de vot en la presa de decisions. 
 

☐ declaro que no tinc participació en societats que ultrapassi el 50% del capital social, ni tinc 

majoria de vot en la presa de decisions en cap societat. 
 

Altres declaracions d’impostos exigibles sobre la renda i/o patrimoni. 

                                                
2 Si la declaració és conjunta dissociar o treure la informació del cònjuge de manera que només siguin llegibles 
les dades de la persona que declara. 
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☐ He fet la liquidació de la renda – IRPF (exercici anterior) ☐ He aportat justificant 

☐ Aporto comprovant liquidació impost Societats amb participació de més del 50 % (exercici 

anterior) 
 

 
Davant meu      El/la conseller/a comarcal 
EL SECRETARI ACCIDENTAL 
 
 

 
 
Granollers,  
 
Comunicació del Consell Comarcal al conseller/a: 
 

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) C/ Miquel Ricomà, 46, 08401 Granollers Tel. 93 860 07 00 
dpd@vallesoriental.cat  

Denominació de l’activitat de 
tractament  

Registre d’electe 

Finalitat del tractament  La finalitat de la recollida de les dades és la constitució, gestió i 
control del registre d’interessos conforme la legislació vigent, 
referit als ingressos, béns patrimonials i causes d’incompatibilitat 
de les activitats exercides pels consellers. Declaració de tots els 
béns i interessos de tots els membres electes o càrrecs polítics al 
començament i al final de la legislatura 

Base jurídica Missió realitzada en interès públic o exercici de poders públics. 

Categories de destinataris Les vostres dades es publicaran al portal de transparència, 
d’acord amb la normativa aplicable. 

Transferències internacionals de 
dades 

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 www.vallesoriental.cat 

Informació addicional: Podeu trobar més informació a: www.vallesoriental.cat  
 
 

 

3. Aprovar el model de declaració de béns i patrimoni, declaració a efectes de la seva 
publicació al Portal de Transparència o Seu electrònica. 

 
DECLARACIÓ DE BÉNS I PATRIMONI 

 
MEMBRES ELECTES 

Nom i cognoms:  ....................................................................................................................................  

Ajuntament:  ........................................................................  Càrrec: President/a ☐/Conseller/a ☐ 

Data pressa possessió / cessament / fi mandat  ..............................................  Mandat  ......................  
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DIRECTIUS/FUNCIONARIS D’ADM. LOCAL AMB HABILITACIÓ NACIONAL: 

Nom i cognoms:  ....................................................................................................................................  
Càrrec  .......................................................................................................................................................  
Data accés / fi càrrec  .........................................................  

 
TIPUS DECLARACIÓ: 

Presa de possessió/ accés càrrec ☐ Cessament / fi mandat o càrrec ☐ Variació ☐ 

 
En compliment d'allò que disposa l'article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
del règim local, l'article 163 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, l'article 30 i següents del Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, de 28 de novembre de 1986, en relació a l’article 
8.1.h) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, i a l’article 56 de la llei 19/2014, de 29 de desembre, 
ambdues de transparència, accés a la informació pública i bon governi de conformitat amb el model 
aprovat pel Ple del Consell Comarcal en sessió de 10 d’abril de 2019, el/la conseller/a comarcal 
formulo la declaració dels meus béns patrimonials i manifesto, sota la meva responsabilitat, que 
les dades que exposo són certes: 
 
D. BÉNS IMMOBLES: (Pisos, cases, locals, aparcaments, terrenys, sòl agrícola i anàlegs 

 

Tipus 
de bé 

(municipi) Coeficient 
propietat 

Càrregues o 
gravàmens 

(especificar) 

Títol 
adquisició 

Data/any 
adquisició 

Valor cadastral o 
Valor escriptura 

(especificar) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

☐Res a declarar en aquest epígraf 

 
E. BÉNS MOBLES 

B.1 VEHICLES 

Marca i Model Any d’adquisició 

  

  

  

  

  

☐Res a declarar en aquest epígraf 

 
B.2 VALORS REPRESENTATIUS DE LA CESSIÓ A TERCERS DE CAPITALS PROPIS 
(Deute públic, obligacions, bons, certificats de dipòsits, pagarés i altres valors equivalents) 
Import / valor total ................................. 

☐Res a declarar en aquest epígraf 

 
B.3 VALORS REPRESENTATIUS DE LA PARTICIPACIÓ EN FONS PROPIS DE QUALSEVOL 
TIPUS D’ENTITAT (accions i participacions) 
Import / valor total ................................. 

☐Res a declarar en aquest epígraf 

 
B.4 DIPÒSITS EN COMPTE CORRENT O D’ESTALVI, A LA VISTA O A TERMINI, COMPTES 
FINANCERS I ALTRES IMPOSICIONS EN COMPTE 
Import / valor total ................................. 

☐Res a declarar en aquest epígraf 
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B.5 ALTRES BÉNS I DRETS DE VALOR UNITARI SUPERIOR  
(embarcacions, aeronaus, joies, objectes d’art, antiguitats, drets de propietat intel·lectual o industrial, 
etc.) 
Import/Valor total .......................... 

☐Res a declarar en aquest epígraf 

 
 
C. ALTRES MANIFESTACIONS RELATIVES A LA MEVA SITUACIÓ 
PATRIMONIAL/OBSERVACIONS 

 

☐ He fet la liquidació de la renda – IRPF (exercici anterior) ☐ He aportat justificant 

☐ Aporto comprovant liquidació impost Societats amb participació de més del 50 % (exercici 

anterior) 
 

 
Davant meu      El/la conseller/a comarcal 
EL SECRETARI ACCIDENTAL 
 
 
 
 
Granollers,  

 
Comunicació del Consell Comarcal al conseller/a: 
 
 

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) C/ Miquel Ricomà, 46, 08401 Granollers Tel. 93 860 07 00 
dpd@vallesoriental.cat  

Denominació de l’activitat de 
tractament  

Registre d’electe 

Finalitat del tractament  La finalitat de la recollida de les dades és la constitució, gestió i 
control del registre d’interessos conforme la legislació vigent, 
referit als ingressos, béns patrimonials i causes d’incompatibilitat 
de les activitats exercides pels consellers. Declaració de tots els 
béns i interessos de tots els membres electes o càrrecs polítics al 
començament i al final de la legislatura 

Base jurídica Missió realitzada en interès públic o exercici de poders públics. 

Categories de destinataris Les vostres dades es publicaran al portal de transparència, 
d’acord amb la normativa aplicable. 

Transferències internacionals de 
dades 

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 www.vallesoriental.cat 

Informació addicional: Podeu trobar més informació a: www.vallesoriental.cat  

” 
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El president  
  
Alguna paraula? Votem.  
  
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 19 membres assistents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
4. Dictamen d'aprovació del Pla d'integritat ètica (PIE) 
 
Coneguda la part dispositiva del dictamen de Presidència, de 5 d’abril de 2019, que és el 
que segueix: 
 

 “RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 29 de març de 2019, el senyor Jordi Vendrell Ros, secretari accidental, ha emès 

l’informe següent: 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. La Llei 19/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i 

la Llei catalana 19/2014 de 29 de desembre, amb el mateix nom. En el preàmbul de la Llei 
19/2013 de 9 de desembre senyala la relació entre major transparència i bon govern i institucions 
més fortes que afavoreixin el creixement econòmic i el desenvolupament social. Això permet als 
ciutadans jutjar millor i amb més criteri, permetent una millor fiscalització i contribuint a la 
regeneració democràtica, l’eficiència i eficàcia. 
 

2. El Consell Comarcal treballa amb la voluntat de millorar continua, juntament amb el Reglament 
Orgànic del Consell (ROC) i el Pla d’Actuació Comarcal (PAC) que desenvolupa els objectius del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental. Aquestes accions de millora institucional de la qualitat 
institucional es complementen a més amb un document que incorpora les accions concretes a 
realitzar per aconseguir els objectius. Com s’afirma al PAC, “necessitem re-connectar la 
ciutadania amb l’administració pública” sent “una obligació ètica i moral envers els ciutadans ja 
que hem d’aconseguir el màxim de qualitat democràtica i institucional en allò que fem i hem de fer 
que els ciutadans se sentin partícips i confiïn en la nostra administració.” Tal i com s’esmenta al 
PAC, s’incorpora “el concepte d’ètica pública, com element molt important per treballar amb total 
transparència.” Aquí entra en joc elements com l’ethos públic i la infraestructura ètica com 
“elements potents i rellevants per a les administracions públiques”. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La Llei 19/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern  
 
2. La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern 

defineix bon govern. 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
Que s’acordi l’aprovació del Pla d’integritat Ètica (PIE) i les corresponents accions.” 

 
2. El 5 d´abril de 2019 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La Llei 19/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern  
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2. La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 

bon govern defineix bon govern. 
 
3. 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 exerceix les altres atribucions 
que expressament li assignen les lleis i aquelles que la legislaciÛ assigna a la comarca i 
no atribueix a altres Úrgans comarcals. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO a la Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el Pla d’integritat ètica següent: 
ÍNDEX 

1.Introducció ................................................................................................................................ 3 

2. Bé comú – ètica de la cura: Ètica de la cura pública (Public Ethics of Care) ............... 5 

3. Bon Govern i la Transparència vinculada a l’ètica ............................................................ 7 

4. Corrupció – anticorrupció .................................................................................................... 10 

4.1. Sobre la corrupció ......................................................................................................... 10 

4.2. Virtut cívica i corrupció ................................................................................................. 11 

4.3. Sistemes d’integritat ..................................................................................................... 11 

4.4. Formació ........................................................................................................................ 12 

5. Infraestructura ètica: els 8 elements .............................................................................. 13 

5.1. Infraestructura ètica: Més enllà dels codis ètics i de bona conducta ............... 13 

5.1.1 EL COMPROMÍS POLÍTIC ................................................................................... 14 

5.1.2. MARC LEGAL EFICAÇ ................................................................................... 17 

5.1.3 MECANISMES DE RESPONSABILITAT ............................................................ 18 

5.1.4 CODIS DE CONDUCTA ........................................................................................ 18 

5.1.5 MECANISMES D’ADAPTACIÓ PROFESSIONAL (INCLOENT-HI FORMACIÓ)
 ............................................................................................................................................. 22 

5.1.6 LES CONDICIONS DEL SERVEI PÚBLIC ......................................................... 22 
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FUNCIONARIS PÚBLICS ............................................................................................... 25 

6.Àmbits específics d’intervenció ........................................................................................... 25 
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1.Introducció 
Aquest document s’elabora en resposta al marc legal de la Llei 19/2013 de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern i la Llei catalana 19/2014 de 29 de 
desembre, amb el mateix nom. En el preàmbul de la Llei 19/2013 de 9 de desembre es senyala la 
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relació entre major transparència i bon govern3 i institucions més fortes que afavoreixin el creixement 
econòmic i el desenvolupament social. Això permet als ciutadans jutjar millor i amb més criteri, 
permetent una millor fiscalització i contribuint a la regeneració democràtica, l’eficiència i eficàcia. A la 
vegada, aquest document no només vol ser reactiu sinó actiu. S’emmarca en la voluntat de millorar la 
governança i és un dels tres documents guia per aconseguir-ho, juntament amb el Reglament Orgànic 
del Consell (ROC) -que entre d’altres te la voluntat de professionalitzar la figura del Gerent- i el Pla 
d’Actuació Comarcal (PAC) que desenvolupa els objectius del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
Aquestes accions de millora institucional de la qualitat institucional es complementen a més amb un 
document que incorpora les accions concretes a realitzar per aconseguir els objectius. Com s’afirma 
al PAC, “necessitem re-connectar la ciutadania amb l’administració pública” sent “una obligació ètica i 
moral envers els ciutadans ja que hem d’aconseguir el màxim de qualitat democràtica i institucional 
en allò que fem i hem de fer que els ciutadans se sentin partícips i confiïn en la nostra administració.” 
(Consell Comarcal del Vallès Oriental, 2018, p. 24) Tal i com s’esmenta al PAC, s’incorpora “el 
concepte d’ètica pública, com element molt important per treballar amb total transparència.” (Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, 2018, p. 24) Aquí entra en joc elements com l’ethos públic i la 
infraestructura ètica com “elements potents i rellevants per a les administracions públiques” (Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, 2018, p. 25) 
Per aquests motius és necessari avaluar les accions es duran a terme i veure “si dites accions han 
servit per resoldre les mancances per les quals s’havien dissenyat.” (Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, 2018, p. 25) Aquesta voluntat i accions està en línia amb les recomanacions de la OCDE de 
millora de la integritat (Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmics, 2017, p. 27). Així 
al PAC s’identifiquen una sèrie d’objectius:  

1. Actuar en el nostre dia a dia seguint el PAC: la seva missió, les seves línies estratègiques, els 

valors que impregnen aquest document 

2. Fer la feina ben feta i amb un criteri de millora contínua dels nostres programes, activitats i 

serveis 

3. Tenir en compte les opinions dels agents implicats en qualsevol programa, activitat i servei, ja 

sigui interns o externs 

4. Treballar en base a la gestió basada en processos, incorporant elements de planificació i 

disseny 

5. Per últim, però no per això menys important, una vegada planificat i dissenyat el procés hem 

de ser capaços d’establir indicadors que ens permetin dur a terme l’avaluació de tot allò que 

fem. (Consell Comarcal del Vallès Oriental, 2018, p. 25) 

El Pla d’Actuació Comarcal del Vallès Oriental també esmenta un conjunt d’àmbits a treballar: 
Comunicació interna, desenvolupament professional, informació ciutadà/difusió, millorar la 
transparència de la informació, cultura organitzativa, projectes, processos, protocol d’atenció a l’usuari 
final i conèixer l’opinió de l’usuari final. (Consell Comarcal del Vallès Oriental, 2018, p. 25-27) 
A més, com recull l’article 26 de l’esmentada Llei, els principis de bon govern serviran per a que els 
servidors públics4 actuïn amb transparència en la gestió dels assumptes públics i d’acord amb els 
principis d’eficàcia, economia i eficiència i amb l’objectiu de satisfer l’interès general i dedicació al 
servei públic. També respecte al principi d’imparcialitat, tracte igual, sense discriminacions i una 
conducta digne en l’exercici de les funcions públiques així com assumir la responsabilitat de les 
decisions i actuacions pròpies i dels organismes que dirigeixen. Pel que fa als principis d’actuació, els 
servidors públics desenvoluparan la seva activitat amb plena dedicació i respecte a la normativa 
reguladora d’incompatibilitats i conflictes d’interès. A més han de tenir reserva respecte als fets o 
informacions conegudes amb motiu o ocasió de l’exercici de les seves competències i posar en 
coneixement als òrgans competents qualsevol actuació irregular de la qual tinguin coneixement. 
També, no s’implicaran en situacions, activitats o interessos incompatibles amb les seves funcions i 
s’abstindran d’intervenir en els assumptes en les quals alguna causa pugui afectar la seva objectivitat 

                                                
3 La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern 
defineix bon govern en el seu article 2 com: 
“els principis, les obligacions i les regles sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de 
l’Administració, i els principis ètics i les bones pràctiques d’acord amb els quals han d’actuar els alts 
càrrecs de l’Administració, els càrrecs directius i la resta de personal al servei de l’Administració, amb 
l’objectiu que aquesta funcioni amb la màxima transparència, qualitat i equitat, i amb garantia de 
retiment de comptes.” 
4 Per servidors públics s’entén electes i qualsevol persona que tingui una relació professional amb el 
sector públic.  
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i en accions en què pugui posar en perill l’interès públic o el patrimoni de les Administracions. Els 
servidors públics desenvoluparan les seves funcions amb transparència, gestionaran, protegiran i 
conservaran adequadament els recursos públics i no acceptaran per a si mateixos regals, favors o 
serveis ni es valdran de la seva posició en l’Administració per obtenir avantatges personals o 
materials.   
A nivell europeu també s’han realitzat iniciatives per legislar millor i implicar els ens sub-estatals en 
totes les fases del cicle polític. La Unió Europea (UE) “contempla millores en l’aplicació dels principis 
de subsidiarietat i proporcionalitat per part de tots els actors implicats en els diversos nivells de 
govern: europeu, nacional, regional i local.” (Pérez de las Heras, 2019) La UE “pretén incentivar una 
major participació per part de les autoritats regionals i locals en l’elaboració i aplicació del Dret de la 
UE, en coherència amb el model de governança multinivell que caracteritza el sistema polític 
europeu.” (Pérez de las Heras, 2019) De totes maneres, “el grau d’implicació d’ens regionals i locals 
en les consultes públiques, així com en les avaluacions d’impacte i altres avaluacions és relativament 
baix.” (Pérez de las Heras, 2019) 
2. Bé comú – ètica de la cura: Ètica de la cura pública (Public Ethics of Care)  
Helena Olofsdotter Stensöta amplia el concepte d’ètica de la cura a l’esfera política i defineix, seguint 
Joan Tronto, la cura com “tot el que fem per mantenir-nos i reproduir-nos a nosaltres mateixos i ‘el 
món’ perquè puguem viure-hi tan bé com sigui possible” (Olofsdotter Stensöta, 2015, p. 183-184). 
L’ètica de la cura es diferencia de l’ètica de la justícia. La primera, “inclou problemes morals sorgits 
d’obligacions oposades; això suggereix que observem el context del problema moral per resoldre’l, i 
considera el desenvolupament moral com a avenços en la nostra comprensió de les responsabilitats i 
les relacions.” (Olofsdotter Stensöta, 2010, p. 297) La segona “es refereix als problemes morals que 
sorgeixen de drets rivals; suggereix que resolem els problemes morals a través de pensaments 
formals i abstractes al llarg de principis, i es considera el desenvolupament moral com a avenços en 
el nostre enteniment dels drets, regles, i principis.” (Olofsdotter Stensöta, 2010, p. 297) L’ètica de la 
cura “te una noció de l’ésser humà con intrínsecament depenent i interconnectat amb els altres” i 
“posa en qüestió a la noció liberal de ‘jo’ (self) autònom” (Olofsdotter Stensöta, 2010, p. 297). El 
concepte de cura “com a concepte polític” “qüestiona les fronteres tradicionals entre privat-públic i 
polític-no polític i serveix com a lent a través de la qual les desigualtats en la societat basades en 
classe, gènere i etnicitat poden ser avaluades.” (Olofsdotter Stensöta, 2010, p. 297) 
Olofsdotter desenvolupa el concepte d’ètica de la cura pública (“Public Ethics of Care”, “PEC”) com a 
ètica pública general dirigida a assistir en la creació i implementació de polítiques públiques 
(Olofsdotter Stensöta, 2015, p. 184). Aquesta ètica de la cura pública “es basa en el supòsit ontològic 
de la interdependència, fundacional en l’ètica de la cura,” que porta a subratllar la importància de les 
relacions (tant humanes com amb el medi ambient o natura i amb el futur, a través de les futures 
generacions) (Olofsdotter Stensöta, 2015, p. 184). Olofsdotter defensa que l’ètica de la cura han de 
transformar-se en consideracions més enllà d’un ampli espectre d’àrees de polítiques públiques que 
fins ara es reconeixia com per exemple l’habitatge, les infraestructures, les polítiques ambientals, 
l’aplicació de la llei o la gestió de les presons (Olofsdotter Stensöta, 2015, p. 184). Cal dir que la cura 
“no es genera ‘naturalment’ de la disposició d’un particular grup de persones (dones) sinó que és 
après en un procés incloent experiències, operacions racionals i emocions.” (Olofsdotter Stensöta, 
2015, p. 186-187) Hi ha quatre conceptes a tenir en compte en l’ètica de la cura pública: 
Interdependència, importància de les relacions, responsabilitat i sensibilitat al context (Olofsdotter 
Stensöta, 2015, p. 189-191). 

 Interdependència: L’ètica de la cura considera que els éssers humans son interdependents, 

és a dir, son dependents i independents a la vegada.  No només som més dependents quan 

som petits o en una edat avançada, sinó també en moments ocasionals com quan estem 

malalts o quan per altres raons no som capaços de valer-nos per nosaltres mateixos 

(Olofsdotter Stensöta, 2015, p. 189). Així som interdependents en tots els punts del temps en 

tant que estem connectats a través de relacions amb altre gent o entorn sense els quals 

definitivament moriríem (Olofsdotter Stensöta, 2015, p. 189-190) Per exemple un pare o mare 

“que treballa pot considerar-se com depenent d’algú que cuida el seu fill”, “aquí una xarxa de 

dependència i interdependència” és àmpliament densa (Olofsdotter Stensöta, 2015, p. 190). 

 Importància de les relacions: El concepte d’interdependència porta a la idea que les relacions 

son importants per l’existència humana i d’aquesta manera “establir, cuidar, sostenir i protegir 

les relacions de diversos tipus […] es pot veure com un objectiu de la PEC porta a les 

polítiques públiques i a les seves implementacions.” (Olofsdotter Stensöta, 2015, p. 190) A 

més, “el concepte de protecció pot ser relacionat amb l’objectiu de ‘no-fer mal’” (Olofsdotter 

Stensöta, 2015, p. 190) 
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 Responsabilitat: “L’ètica de la cura proposa un enteniment ampli de la responsabilitat unida al 

maneig dels problemes mentre que la responsabilitat en una perspectiva de la justícia està 

unida a seguir unes regles predefinides.” (Olofsdotter Stensöta, 2015, p. 190) Joan C. Tronto 

considera que “assignar responsabilitats assistencials ha de ser el centre de la democràcia.” 

(Olofsdotter Stensöta, 2015, p. 190) 

 Sensibilitat al context: “L’ètica de la cura ha proveït un marc teòric per adreçar els problemes 

morals i polítics de manera situada, així, considerant les circumstàncies particulars de la 

situació.” (Olofsdotter Stensöta, 2015, p. 191) Tenir en compte el context és “fonamental a la 

manera que els problemes son enteses des de la perspectiva del PEC” i “és important a la 

implementació de les polítiques en diverses maneres” (Olofsdotter Stensöta, 2015, p. 191) 

Per exemple, “problemes mediambientals o d’escalfament global […] requereixen que les 

circumstancies contextuals siguin considerades si volen ser adreçats de forma eficient.” 

(Olofsdotter Stensöta, 2015, p. 191) D’aquesta manera les “burocràcies han de ser 

suplementades per altres mètodes de control informal, per exemple, sistemes de judicis 

basats en la professió […] [i] l’ètica pública ha d’ajudar en general a guiar als treballadors […] 

però el PEC fa una contribució addicional afegint la consideració del context a les relacions i 

com son establertes, sustentades, cuidades i protegides.” (Olofsdotter Stensöta, 2015, p. 

191).  

Pel que fa a la relació amb les polítiques públiques, el concepte d’interdependència dona a les 
polítiques públiques el “llenguatge de la cura”, mentre que la “responsabilitat adreça no només les 
polítiques sinó també les demandes de rendició de comptes i la sensibilitat al context es dirigeix a 
com el context es relaciona amb la política pública, tant en la formulació del problema i les tasques 
discrecionals diàries.” (Olofsdotter Stensöta, 2015, p. 192) 
Per exemple, una política pública d’habitatge des d’un punt de vista de l’ètica de la cura públic 
“consideraria quanta distància les persones han de viatjar cada dia, especialment si tenen al seu 
càrrec fills o familiars” i “afavoriria distàncies properes” i “habitatges organitzats en comunitats locals” 
(Olofsdotter Stensöta, 2015, p. 195). També tindria en compte les oportunitats que les persones tenen 
per interactuar directament en el seu context local com centres de localitats accessibles a peu, zones 
on les persones puguin anar caminant o en bicicleta o afavorir productors locals (Olofsdotter 
Stensöta, 2015, p. 195). Un altre exemple d’aplicació de polítiques amb una perspectiva PEC seria un 
conductor d’autobús que prioritza conduir de manera responsable i segura més que seguir l’horari 
(Olofsdotter Stensöta, 2015, p. 196). Finalment també es pot considerar la contractació des d’un punt 
de vista de l’ètica de la cura pública amb per exemple assegurant-se de contractar persones amb 
diferents bagatges i característiques donant així compliment a la visió contextual que proposa la PEC 
(Olofsdotter Stensöta, 2015, p. 197). 
També un servidor públic que segueix l’ètica de la cura utilitzarà la comunicació oral més que la 
escrita per estar vinculat personalment amb els/les usuaris/es i desenvolupa relacions amb elles o ells 
així com la possibilitat d’identificar-se amb els/les usuaris/es (Olofsdotter Stensöta, 2010, p. 298). Des 
d’un punt de vista empíric el nombre d’anys en el sector públic “és la variable més important de l’ètica 
pública de la cura”, així “els servidors públics més grans s’orienten en torn a un 16% més per la cura 
que els servidors joves” (Olofsdotter Stensöta, 2010, p. 299-300). Això “porta a rebutjar la hipòtesis 
que el sexe és una variable important darrere una ètica pública de la cura.” (Olofsdotter Stensöta, 
2010, p. 300) Però, “això pot ser parcialment interpretat com un efecte de la forta dominació de les 
dones en el lloc del treball” (representen el 80%), cosa que “seguint a Kanter” “un gènere que domina 
físicament un lloc de treball també domina la cultura del lloc de treball” (Olofsdotter Stensöta, 2010, p. 
300). Els tests empírics de Olofsdotter Stensöta conclouen que “una ètica pública de la cura no 
només encaixa amb l’estat de benestar pel que fa a la naturalesa de les tasques a realitzar, sinó 
també és una part prominent de la realitat empírica de l’ètica de l’empleat públic dins de 
l’administració de la seguretat social.” (Olofsdotter Stensöta, 2010, p. 300) 
D’aquesta forma l’ètica de la cura també serveix com un concepte útil per a l’administració del 
benestar, basant-nos en que “el contingut de la política no pot ser separat de la forma política” 
(Olofsdotter Stensöta, 2010, p. 296). Una ètica pública de la cura “consistirà en una actitud flexible i 
confiada envers els usuaris, una preferència per la comunicació oral, abstenint-se d’emetre sancions 
als usuaris, així com la visió que els servidors públics no necessiten millorar la seva ètica de treball o 
aprendre a realitzar millor les seves obligacions.” (Olofsdotter Stensöta, 2010, p. 300)  
En el context del Consell Comarcal del Vallès Oriental, la nova realitat sòcio-econòmica sorgida a 
partir de la crisis “ha fet canviar l’enfocament de moltes de les polítiques públiques que es duien a 
terme” i “modificar visions, ampliar mirades i sobretot adequar respostes en funció dels col·lectius” 
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(Consell Comarcal del Vallès Oriental, 2018, p. 11). D’aquesta manera l’ètica de la cura pública 
encaixa amb les afirmacions i objectius del Pla d’Acció Comarcal (PAC): 

Els col·lectius als que ens dirigim són bàsicament totes les persones que en un moment o 
altra del seu cicle vital necessiten de les polítiques públiques que estem duent a terme. Per 
tant els nostres usuaris ja no només són aquelles persones en risc d’exclusió social sinó que 
el ciutadà final al llarg del seu cicle de vida requereix d’una sèrie de serveis que estan 
englobats en aquest àmbit d’actuació. Nens, joves, gent gran, consumidors, etc….són 
col·lectius als que oferim serveis. No existeix un perfil predefinit de l’usuari d’aquests serveis. 
(Consell Comarcal del Vallès Oriental, 2018, p. 11) 

Així, “s’han definit onze àmbits d’actuació (infància i famílies, igualtat i atenció a la diversitat, 
autonomia, cohesió social, educació, habitatge, informació i atenció al ciutadà, consum, joventut, salut 
i per últim cultura) amb els corresponents objectius generals per a cada un d’ells” (Consell Comarcal 
del Vallès Oriental, 2018, p. 11) 
3. Bon Govern i la Transparència vinculada a l’ètica 
En aquesta secció del document repassarem aquella jurisprudència generada a partir de la Llei 
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
L’Audiència Nacional Sala de lo Contenciós-Administratiu, sec. 7ª en la sentència del 12-02-2018, rec. 
7/2018 afirma la finalitat triple de la llei 19/2013 de 9 de desembre (EDL 2013/232606): 

(i) incrementar i reforçar la transparència en l’activitat pública, (ii) garantir l’accés a la 
informació pública i (iii) establir les obligacions de bon govern que han de complir els 
responsables públics. I en el present cas, el dret d’accés a la informació no s’està negant al 
recurrent però ha de tenir en compte que no és un dret il·limitat i que quan sol·licita la 
informació aquesta sol·licitud no ha de ser genèrica, i ha d’estar determinada sense que es 
brindi al organisme públic al que es sol·licita la informació la possibilitat de decidir què 
informació li han sol·licitat. Per això, és necessària la determinació de la sol·licitud de la 
informació. En el present cas, es demana informació dels expedients del restabliment de la 
legalitat urbanística incoats i en el seu cas expedients sancionadors incoats, conseqüència de 
les denuncies d’aquesta mercantil nº de registre 13035/2016 i 13036/2016 (Audiencia 
Nacional Sala de lo Contecioso-Administrativo, sec. 7ª, 2018b). 

L’Audiència Nacional Sala de lo Contenciós-Administratiu, sec. 7ª en la sentència del 11-09-2017, rec. 
51/2017 declara que “el dret a la informació dels ciutadans no han de motivar la sol·licitud 
d’informació, es a dir, l’acreditació d’un interès legítim, però el dret a la informació no pot ser confós 
amb el dret a la confecció d’un informe per un òrgan públic a instancia d’un particular.” (Audiencia 
Nacional Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 7ª, 2017b)  Així, la sentencia estipula que no 
s’admet “una sol·licitud quan la informació que es sol·licita requereix una elaboració i feina de 
confecció per no ser fàcilment assequible accedir a ella, però sense que això signifiqui que hagi de 
ser objecte d’una interpretació amplia.” (Audiencia Nacional Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
sec. 7ª, 2017b) D’aquesta forma, “és indiferent que aquesta informació obri en poder de 
l’Administració o ens públic encarregada de dispensar-la.” (Audiencia Nacional Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, sec. 7ª, 2017b) 
També en referencia a l’accés a la informació pública i bon govern, el Jutjat Central de lo Contenciós-
Administratiu, nº7 de Madrid en la sentència de 17-10-2017, nº 105/2017, rec. 35/2016 “declara que la 
circumstancia que la informació sol·licitada hagi de ser objecte de publicitat activa o, inclús, 
necessàriament publicada en un bolletí oficial, no pot mai obstar a la estimació d’una sol·licitud 
d’accés a la informació si, de fet, no ha estat objecte d’una publicació per alguna d’aquestes formes, 
doncs la solució contraria implicaria la possibilitat que precisament aquesta classe d’informació, que 
se suposa rellevant per tots, es furta el coneixement dels ciutadans o s’endarrereix injustificadament 
la possibilitat d’accés a aquesta informació.” (Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo, nº7 
de Madrid, 2017)  
El Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó (Valladolid) Sala de lo Contenciós-Administratiu, 
sec. 3ª, sentencia del 21-06-2018, nº 618/2018, rec. 114/2018 “declara que, al dret a participar en 
assumptes públics implica, en relació als assumptes públics municipals, que els Regidors tinguin 
accés a la documentació i dades que disposi la Corporació a la que pertanyen, el mateix suposa una 
facultat d’accedir a la documentació i informació existent, de forma que l’activitat en l’Adjuntament 
pugui desenvolupar-se amb el degut coneixement de causa.” (TSJ Castilla y León (Valladolid) Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, sec. 3ª, 2018) En un mateix sentit s’ha pronunciat el Jutjat de lo 
Contenciós-Administratiu nº1 de Salamanca, secció 21-03-2017, nº 87/2017, rec. 140/2016 (Juzgado 
de lo Contecioso-Administrativo nº1, Salamanca, 2017a) i en la sentència 24-10-2017, nº 295/2017, 
rec. 44/2017 (Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1, Salamanca , 2017b).  
En relació amb això, el jutjat de lo Contenciós-Administratiu nº1 de Santander declara que: 
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el art. 77 LBRL (EDL 1985/8184) disposa que ‘Tots els membres de les Corporacions locals 
tenen dret a obtenir del Alcalde o President o de la Comissió de Govern quants antecedents, 
dades o informacions obrin en poder dels serveis de la Corporació i resultin precisos per al 
desenvolupament de la seva funció.  
És important destacar que això no suposa constitucionalitzar tots els drets i facultats que 
constitueixen l’Estatut Parlamentari, sinó tan sols aquells que poguéssim considerar 
pertanyents al nucli essencial de la funció representativa parlamentaria, com son, 
principalment, els que tenen relació directa amb l’exercici de les potestats legislatives i de 
control de la acció del Govern’ (Juzgado de lo Contencioso-Admnisitrativo nº1 de Santander, 
2016). 

L’Audiència Nacional Sala de lo Contenciós-Administratiu, sec. 7ª, sentencia 23-10-2017, rec. 
54/2017 “declara que el requeriment del Consell de Transparència i Bon Govern al Ministeri de 
Defensa sobre remissió d’informació sobre el llistat de passatgers que han acompanyat a les 
autoritats espanyoles, ha de remetre’s en compliment de la llei de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, doncs el citat transport es realitza a càrrec de fons públics i fent ús de 
material públic i dins d’una activitat pública” (Audiencia Nacional Sala de lo Contecioso-Administrativo, 
sec. 7ª, 2017c). En relació a la informació tributaria, l’Audiència Nacional “declara que únicament 
s’exigeix difondre periòdicament les contestacions a consultes que discrecionalment es consideri de 
major transcendència i repercussió” (Audiencia Nacional Sala de lo Contenciosos-Administrativo, sec. 
7ª, 2018a). També que “no es contempla l’obligació de dispensar a petició dels interessats el text 
íntegre de consultes genèriques o indeterminades, sinó el de consultes concretes, suprimint tota 
referencia a les dades que permetin la identificació de les persones a les que afecten, mitjançant la 
dissociació de dades especialment protegides.” (Audiencia Nacional Sala de lo Contenciosos-
Administrativo, sec. 7ª, 2018a) A més, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid Sala de lo 
Contenciós-Administratiu, sec. 6ª, sentencia 30-12-2016, nº 743/2016, rec. 500/2016 “declara que el 
dret d’accés podrà ser limitat quan accedir a la informació suposi un perjudici per a la seguretat 
pública.” (TSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 6ª, 2016) 
L’Audiència Nacional Sala de lo Contenciós-Administratiu, sec. 7ª, sentència 15-10-2018, rec. 
51/2018 “declara que, quan es denega l’accés a la informació en base a la protecció de drets o 
interessos de tercers, ha d’atorgar-se tràmit d’audiència a les persones que poden resultar afectades 
per a que al·leguin el que el seu dret convingui” (Audiencia Nacional Sala de lo Contencioso-
Administrativo, sec. 7ª, 2018c).5 Aquesta sentència afirma que “el dret d’accés podrà ser limitat quan 
accedir a la informació suposi un perjudici per als interessos econòmics i comercials.” (Audiencia 
Nacional Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 7ª, 2018c) A més “si la informació sol·licitada 
pogués afectar a drets o interessos de tercers, degudament identificats, se’ls concedirà un període de 
quinze dies per a que puguin realitzar les al·legacions que estimin oportunes.” (Audiencia Nacional 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 7ª, 2018c) En aquests casos “el sol·licitant haurà de ser 
informat d’aquesta circumstancia, així com de la suspensió del període per dictar resolució fins que 
s’hagin rebut les al·legacions o hagin transcorregut el període per la seva presentació.” (Audiencia 
Nacional Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 7ª, 2018c) 
La Audiència Nacional Sala de lo Contenciós-Administratiu, sec. 7ª “declara, que abans de resoldre 
sobre la procedència de facilitar el contracte en el que es va formalitzar l’operació de compravenda de 
cinema espanyol per part de RTVE, i a la que es contreia la informació sol·licitada per la empresa, i 
tenint en compte la protecció de dades de caràcter personal, es deu haver escoltat en tràmit 
d’audiència a les persones que havien intervingut en la formalització del contracte i a la Sociedad de 
distribució cinematogràfica.” (Audiencia Nacional Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec 7ª, 
2017a) La sentencia afirma: 

en el que el contracte objecte de sol·licitud suposa l’ús de fons públics, el dret fonamental a la 
protecció de dades de caràcter personal, això com el dret a la intimitat dels intervinents en el 
contracte no poden prevaldre sobre l’interès públic en la divulgació de la informació, donat 
que, com ressalta la resolució objecte de recurs, ‘l’ús de fons públics es troba, precisament, 
en l’eix de les obligacions de transparència previstes en la norma i constitueix un dels 
elements fonamentals per a la rendició de comptes que forma part dels objectius per els que 
la norma va ser aprovada.’ (Audiencia Nacional Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec 7ª, 
2017a) 

El Tribunal Superior de Justícia de Galicia Sala de lo Contenciós-Administratiu, sec. 1ª declara que “la 
transparència, l’accés a la informació pública i les normes de bon govern, com eixos fonamentals de 

                                                
5 En un sentit similar també s’ha pronunciat l’Audiència Nacional Sala de lo Contenciós-Administratiu, sec. 4ª, 
sentencia 18-07-2018, rec. 12/2018 (Audiencia Nacional Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 4ª, 2018) 
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tota acció política, és la que ha de permetre als ciutadans conèixer cóm es prenen les decisions que 
els afecta, cóm s’administren els fons públics o sota quins criteris actuen les nostres institucions.” 
(TSJ de Galicia Sala de lo Contenciós-Administratiu, sec. 1ª, 2017) Tot i així, el TSJ de Galicia 
declara que “la pròpia Llei [19/2013] regula el procediment en el que es poden fer valer aquests drets” 
i que “el capítol III de la Llei 19/2013 (EDL 2013/232606) configura de forma amplia el dret d’accés a 
la informació pública, del que son titulars totes les persones i que podrà exercir-se sense necessitat 
de motivar la sol·licitud.” (TSJ de Galicia Sala de lo Contenciós-Administratiu, sec. 1ª, 2017) A més 
aquest dret només es podrà veure’s limitat en els casos en que així sigui necessari per la pròpia 
naturalesa de la informació” (TSJ de Galicia Sala de lo Contenciós-Administratiu, sec. 1ª, 2017). A 
més s’ha d’afegir que  

si bé el dret d’accés a la informació pública que reconeix la Llei 19/2013 ho és a favor de totes 
les persones, el cert és que en aquest cas és una organització sindical la que pretén recavar 
una informació per a la que la seva obtenció la Llei arbitra un altra via de la negociació 
col·lectiva, en el seu marc d’actuació es negocia la determinació de condicions de treball dels 
empleats de l’Administració Pública (article 31.2 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’Octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei del Estatut Basic del Empleat Públic), i en 
particular les matèries que afecten a les condicions de treball i a les retribucions del 
funcionaris, la seva regulació exigeix norma amb rang de llei (articles 37.1 k) (TSJ de Galicia 
Sala de lo Contenciós-Administratiu, sec. 1ª, 2017) 

4. Corrupció – anticorrupció  
4.1. Sobre la corrupció 
En totes les organitzacions, siguin publiques o privades, és una reflexió filosòfica ineludible els criteris 
que han de guiar l’exercici i assoliment de les seves missions, les finalitats que legitimen la seva 
pràctica professional i la finalitat que és el bé o servei que es compromet a oferir a la societat (Román 
Maestre, 2004). El discurs ètic de la gestió pública s’ha centrat en diversos tòpics: Racionalitat 
econòmica, responsabilitat pels resultats, voluntat de col·laborar amb altres actors, protecció del 
patrimoni públic i permeabilitat a l’exercici actiu de la ciutadania (Longo, 2007, págs. 262-265). 
Més enllà de casos recents i mediàtics sobre corrupció, la historia i la filosofia política mostra que no 
és un fenomen contemporani. Pensadors clàssics com Plató i Aristòtil, Renaixentistes com Maquiavel 
o Moderns com Montesquiu van reflexionar sobre la corrupció i els seus mals intrínsecs i els que 
genera. Per aquests autors,  la corrupció consisteix en gran part en el govern al servei d’un interès 
individual o col·lectiu en comptes de al bé comú i d’acord a la llei (Miller, 2018).  
Cal distingir entre una acció corrupte i un seguit d’accions corruptes (soscavar la moralitat del rol 
ocupat o els objectius i processos institucionals requerirà normalment un conjunt d’accions corruptes 
(Miller, 2018)). Seguint a Aristòtil i la seva “Ètica a Nicòmac” que entén que l’hàbit constitueix gran 
part del caràcter moral, podem dir que la corrupció és un hàbit que corromp el caràcter moral i per 
tant les institucions i les seves funcions.    
Aquí hi ha tres distincions (Miller, 2018). En primer lloc, la diferencia entre corrupció institucional i la 
corrupció no-institucional. Per altra banda, la distinció entre corrupció personal i corrupció no 
personal, sent la primera la corrupció dels essers humans en oposició, per exemple, als processos 
institucionals. Finalment, pel que respecta a la corrupció personal, hi ha la diferencia entre corrupció 
de persones en tant que actors institucionals i corrupció personal no institucional. Aquesta és la 
corrupció de persones fora de les institucions i pertany al caràcter moral de les persones, que es veu 
danyat en conseqüència així com les seves virtuts en tant que esser humà (per exemple virtuts de 
compassió i equitat en el tracte d’altres éssers humans) (Miller, 2018). La corrosió d’aquestes virtuts 
poden també ser en quant a persona en tant que actors institucionals com per exemple falta 
d’imparcialitat en un jutge o d’objectivitat en un periodista.  
Tot i així, ser corromput no és el mateix que realitzar una acció corrupta (per exemple ser un 
corruptor). Típicament els corruptors son corruptes, però no necessàriament és el cas. Per exemple, 
un pare que suborna a un agent d’immigració per reunir-se amb el seu fill és un corruptor en virtut de 
la seva acció corrupta però no necessàriament és corrupte ell ja que pot ser una acció moralment 
justificable (Miller, 2018). També hi ha excepcions a l’afirmació que la persona corrupta 
necessàriament o sempre tingui responsabilitat moral pel seu caràcter corrupte, per exemple, 
adolescents que han crescut en famílies de criminals i com a resultat participen en activitats corruptes 
de la família (Miller, 2018). Aquí, els individus realitzen accions que son expressió del seu caràcter 
corrupte i també tenen efectes corruptes (Miller, 2018). En resum, es té que diferenciar entre l’ofensa 
en sí mateixa i l’efecte institucional de cometre aquesta ofensa (Miller, 2018).  
S’ha de dir que soscavar els processos i propòsits institucionals típicament requereix l’acció de 
múltiples agents i no és una condició suficient per a la corrupció institucional (Miller, 2018). Danys a 
les institucions que no son realitzats per un corruptor i que no corrompen poden ser anomenats actes 
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de corrosió institucional (Miller, 2018). Per exemple, una reducció en la despesa en justícia pot afectar 
la formació i les condicions laborals dels jutges, tenint així menys recursos per resoldre els casos i 
reduint la judicatura, sent una corrosió potencialment invisible als ulls públics i sense ser estrictament 
corrupció judicial (Miller, 2018). Un altre exemple podria ser la contractació de servidors públics que 
treballen en sectors regulats per part de l’empresa o empreses d’aquell mateix sector regulat, 
significant una pèrdua de coneixement de l’administració i dels recursos que s’han destinats a la 
formació d’aquelles persones.   
Lawrence Lessig cita com exemple de corrupció el que anomena com “dependency corruption” 
(corrupció per dependència) de la democràcia estatunidenca (Miller, 2018). La corrupció per 
dependència entén que l’elecció dels representants públics depèn en una primera volta dels 
finançadors de les campanyes i en una segona de les eleccions dels ciutadans. L’exemple de 
Lessing, que afirma que no es generalitzable, posa de relleu que la culpa dels Congressistes no es 
l’augment dels requeriments financers per fer campanya sinó no treballar per canviar aquest sistema 
de corrupció on es depèn d’un grup reduït de finançadors (Miller, 2018). Així, el dany a les institucions 
i valors democràtics es produeix per un efecte combinat de les accions de molts legisladors, 
finançadors i lobbistes. D’aquesta forma, cadascú fa una petita contribució al dany, té una petita part 
de la responsabilitat moral del resultat i per canviar el sistema és necessari realitzar una acció 
conjunta (Miller, 2018). 
Finalment podem esmentar l’equació de la corrupció desenvolupada per Robert Klitgaard 
(Stephenson, 2014): 

C=M+D-A 
C=Corrupción   M=Monopolio   D=Discreció   A=Rendició de comptes (accountability)  

4.2. Virtut cívica i corrupció 
Per virtut cívica i corrupció es pot entendre dos temes (Lovett , 2018). En primer lloc, hi ha virtut cívica 
i risc de la seva corrupció per part dels servidors públics. Respecte aquest tema, la corrent 
republicana de pensament rebutja típicament la visió liberal tradicional, que creu que els servidors 
públics son per naturalesa corruptes, i considera que els individus son potencialment corruptibles però 
no necessàriament corruptes (Lovett , 2018).  
La configuració de lleis públiques, institucions, i normes ajuden a minimitzar la corrupció i fomentar les 
virtuts cíviques dels oficials públics (Lovett , 2018). Les opcions aquí son procediments de selecció 
múltiples en la selecció de servidors públics, que regles i normes es quedin fora del control així com 
sancions positives com negatives (Lovett , 2018). En el disseny de les institucions és important no 
assumir el pitjor de les persones ja que d’altra manera estem inadvertidament encoratjant (a través 
d’una falta evident de confiança) el capteniment corrupte (Lovett , 2018). Al mateix temps, les lleis han 
de ser àmpliament clares, predictives, legitimes6 i això al seu torn és possible només quan hi ha un alt 
grau de compliment i quan les regles legals estan incrustades en una xarxa compartida de normes 
socials informals (Lovett , 2018). 
4.3. Sistemes d’integritat 
Un sistema d’integritat és un ordre institucional el propòsit del qual és promoure les actituds ètiques i 
el bon capteniment i, crucialment, prevenir o, almenys, reduir la corrupció institucional (Miller, 2018). 
Per exemple, un sistema d’integritat per un organisme policial podria consistir en un conjunt de lleis i 
regulacions, un departament d’afers interns compresos d’investigadors anticorrupció, un organisme 
extern de vigilància, mecanismes professionals d’informació, un codi ètic executable o un procés de 
denuncia i disciplina (Miller, 2018). 
Les contribucions que els filòsofs fan als sistemes d’integritat son tres (Miller, 2018). En primer lloc, 
ofereixen visió sinòptica o “vista d’ocell” de l’arquitectura del sistema i fent això determinen si encaixa 
amb l’objectiu normatiu de la institució. En segon lloc, tracten una varietat de problemes ètics sorgits 
del disseny i implementació dels sistemes d’integritat i els seus diversos components institucionals. 
Per exemple, els problemes ètics derivats del sistema anticorrupció dels organismes policials com la 
relació entre privacitat i vigilància. Finalment, els filòsofs han identificat les bases causals i/o racionals 
subjacents de la corrupció i dissenyat mesures adequades per combatre la corrupció. 

                                                
6 Tal i com apunta Benjamín Marcheco Acuña, donades les necessitats socials canviants que el sector públic ha 
d’atendre, el Dret administratiu es “una disciplina dinàmica, en constant evolució i en permanent formació” i 
on el fenomen de la globalització “ha provocat importants innovacions estructurals i en les formes d’actuació i 
relacions de l’Administració pública.” (Marcheco Acuña, 2018) El mateix autor apunta també a un procés a 
tenir molt en compte com es “el creixement de la producció normativa administrativa en detriment de la 
parlamentaria ve acompanyat paral·lelament d’un debilitament de les qualitats tradicionals d’aquesta 
regulació.” (Marcheco Acuña, 2018)  
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Tal i com també veurem més endavant, hi ha diverses mesures institucionals preventives per 
combatre la corrupció i mecanismes dissenyats per reduir la motivació per tenir un capteniment 
corrupte (Miller, 2018): programes d’educació ètica, mecanismes per reduir les facultats d’aquells 
motivats en incorre en capteniments corruptes, legislar per reduir els oligopolis per prevenir cartels, 
augmentar la desconfiança entre corruptes, democratització i separació de poders, mecanismes per 
eliminar o reduir les oportunitats d’incórrer en corrupció o conflictes d’interessos o mecanismes per 
exposar el comportament corrupte com per exemple òrgans de supervisió o mitjans de comunicació.  
Per altra banda la diversitat de les accions corruptes implica que es pot necessitar amplies i diverses 
mesures anticorrupció, donades les diverses formes i contextos en el que la corrupció pot sorgir i 
desenvolupar-se. Cal també augmentar la recerca sobre bones pràctiques en l’esfera pública i en 
ètica institucional ja que hi ha especialment poca investigació, documentació i historia acadèmica en 
serveis i professions d’àmbit públic com els Serveis Socials (Román Maestre, 2013).  
Però la realitat social, política i institucional fa necessari un pas més enllà de la regulació i prendre 
mesures per solucionar les múltiples deficiències en què l’estat espanyol apareix en els informes 
nacionals i internacionals. Encara és vigent la constatació de l’OCDE de fa vint anys en la que 
s’afirmava que “es percep la necessitat de definir palesament com ha de ser el capteniment que 
s’espera del funcionari públic7” (Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmics, 1998, p. 
11). Convençuts que no només s’ha de corregir els defectes sinó tendir a l’excel·lència, es proposa a 
continuació diversos àmbits a treballar i alguns exemples a seguir.  
Per exemple l’OCDE fa principalment tres recomanacions als països del G-20 que subratllen la 
importància de la integritat, l’ethos públic i cultura cívica:  

1.Recomana als països de la OCDE tenir en compte en les avaluacions els possibles riscos 
contra la integritat de les administracions duaneres 
2.Potenciar la cultura de la integritat i incloure la integritat en les avaluacions d’acompliment, 
promoure la implicació del servidor públic en trobar solucions a possibles riscos en la 
integritat, i promoure una cultura organitzativa oberta on els servidors públics creguin que 
poden plantejar preocupacions ètiques o potencials males pràctiques sense ser exposats a 
reprimendes indegudes 
3.Realitzar verificacions efectives de seguretat tant en el moment de la contractació com de 
forma continuada a partir d’aquest moment (Organització de Cooperació i Desenvolupament 
Econòmics, 2017, p. 9) 

4.4. Formació 
Paral·lelament a aquestes mesures, l’Oficina Antifrau de Catalunya es troba en procés de millora i 
innovació de les eines de suport, tals com els “riscos per a la integritat en la contractació pública”, i en 
la formació amb una “línia de treball orientada a sensibilitzar els joves sobre els valors de la integritat 
pública” (Oficina Antifrau de Catalunya, 2018). En la mateixa línia s’ha pronunciat Transparència 
Internacional que proposa, entre altres mesures per prevenir i lluitar contra la corrupció, educar els 
ciutadans i introduir en els diversos nivells educatius conceptes i matèries relacionades amb l’ètica, 
els valors, la transparència, la integritat i la prevenció de la corrupció (Transparency International 
España, 2018). 
5. Infraestructura ètica: els 8 elements  
5.1. Infraestructura ètica: Més enllà dels codis ètics i de bona conducta 

Els codis ètics i de bona conducta són una de les eines per combatre aquests problemes. Però cal, 
per una banda, que aquests codis reflecteixin els valors i pràctiques a les quals el conjunt dels 
servidors públics i la societat vol tendir, i no un simple document aprovat sense aplicació diària. Per 
altra, és necessari desplegar i portar a la pràctica els vuit elements de la infraestructura ètica.  
 L’informe de l’OCDE “L’ètica en el servei públic. Pràctiques i temes actuals” defineix “infraestructura 
ètica” com el total dels vuit elements que regulen el capteniment indesitjable i la “concessió 
d’incentius per bon comportament” (Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmics, 
1998, p. 10). Aquests vuit elements són:  

Un compromís polític; un marc legal eficaç; uns mecanismes eficaços de responsabilitat 
política; uns codis de conducta viables; uns mecanismes d’adaptació professional (incloent-hi 
formació); unes condicions generals del servei públic que hi ajudin; l’existència d’un cos 
coordinador de l’ètica; i una societat civil activa (incloent-hi uns mitjans de comunicació 
fiscalitzadors) fent el paper de vigilant de l’actuació dels funcionaris públics. (Organització de 
Cooperació i Desenvolupament Econòmics, 1998, p. 10) 

                                                
7 Tot i ser una cita aquesta la podem extrapolar a tots els servidors públics: electes i qualsevol persona que 
tingui una relació professional amb el sector públic.  



 

88 

La sinergia entre aquests components de la infraestructura de l’ètica estaran condicionats per “la 
tradició d’administració cultural i de la tradició política del país en qüestió, de la seva orientació global 
quant a gestió pública i del seu historial en la promoció del capteniment ètic.” (Organització de 
Cooperació i Desenvolupament Econòmics, 1998, p. 10-11) A més, l’efectivitat d’aquestes eines 
“dependrà de si realment es fa servir, de si es comprèn i de si s’aplica amb tota fermesa.” 
(Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmics, 1998, p. 11) 
Aquesta gestió de l’ètica i de la conducta inclou “supervisar i vigilar el comportament” i “fomentar la 
integritat i la bona conducta” (Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmics, 1998, p. 
17). Per això cal arribar a un consens sobre què s’entén per “bon comportament” i transmetre-ho als 
servidors públics perquè actuïn, decideixen i utilitzin la discrecionalitat en consonància a aquesta 
noció. (Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmics, 1998, p. 17) Així, seguint 
l’informe de l’OCDE, podem entendre l’ethos com “la suma dels ideals que defineixen una cultura 
global en el servei públic”, els valors com “els principis individuals o els estàndards que guien el judici 
sobre allò que es considera bo i escaient”, l’ètica com “les regles que tradueixen els ideals 
característics o ethos a la pràctica quotidiana” i finalment el capteniment com “l’actuació concreta, la 
conducta dels funcionaris” (Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmics, 1998, p. 17). 
Un problema indicat per aquest informe és la falta de “mesures objectives per determinar l’estat de 
l’ètica al sector públic”, a banda d’índexs “de corrupció i frau descoberts i dels escàndols fets públics” 
(Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmics, 1998, p. 20) D’aquesta manera és 
també necessari crear mecanismes de control, orientació i gestió. 
Els mecanismes de control inclouen “un marc legal que faciliti la investigació i el processament 
independents; uns mecanismes eficaços de responsabilitat; i el compromís i la vigilància dels 
ciutadans” (Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmics, 1998, p. 36). Per aconseguir 
enfortir l’orientació s’ha d’aconseguir “un compromís ben articulat per part del lideratge polític; uns 
codis de comportament que expressin els valors i els estàndards; i unes activitats d’adaptació 
professional, com ara educació i formació” (Organització de Cooperació i Desenvolupament 
Econòmics, 1998, p. 36). Finalment la gestió és realitza mitjançant l’existència “d’unes condicions 
estables per a un servei públic basat en unes polítiques de recursos humans eficaces; i la coordinació 
de la infraestructura per un departament, organisme o cos central de gestió ja existent, o bé per una 
institució especial dedicada a l’ètica” (Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmics, 
1998, p. 36). 
La importància i combinació de cada un d’aquests mitjans “dependrà del medi cultural i 
politicoadministratiu de cada país” (Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmics, 1998, 
p. 36). L’aplicació d’aquest programa ètic està vinculat a considerar si cada un d’aquests elements de 
la infraestructura ètica és extern o intern al departament on s’aplica. Per elements externs s’entenen 
el compromís polític, el marc legal, la implicació i vigilància del públic i el cos coordinador que 
“atorguen autoritat i substància als estàndards de conducta i a les conseqüències de trencar-los” 
(Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmics, 1998, p. 37). Pel que fa als elements 
interns es fa referència als mecanismes de responsabilitat, els codis de conducta, la formació i les 
condicions de servei públic que “orienten i donen direcció al funcionariat” (Organització de Cooperació 
i Desenvolupament Econòmics, 1998, p. 37). Així, “els elements externs creen les regles –sovint per a 
tot el servei públic– que després els elements interns adapten a cada entorn en concret, a nivell de 
departament o d’organisme” (Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmics, 1998, p. 
37). 
A continuació trobem exposats diversos elements de la infraestructura ètica que considerem 
necessaris de ressaltar.  

5.1.1 EL COMPROMÍS POLÍTIC 
Els càrrecs electes han de promoure el comportament ètic servint com a exemple a més de fomentar 
la creació de la infraestructura de l’ètica amb l’establiment de “requisits legals i donar el seu suport a 
l’assignació de fons a la formació i altres activitats relacionades amb l’ètica.” (Organització de 
Cooperació i Desenvolupament Econòmics, 1998, p. 39)  
A més de donar recursos per a la creació de la infraestructura de l’ètica i realitzar un comportament 
ètic, d’acord amb l’Article 15 de la Llei 19/2014 de Transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, s’han de fer públics les subvencions i ajuts públics:  
Article 15. Transparència en l’activitat subvencional 

1. La informació relativa a les subvencions i els ajusts públics que els subjectes obligats han 
de fer pública en aplicació del principi de transparència ha d’incloure: 

a. Una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que els subjectes obligats 
tinguin previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de 
l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per a ésser-ne beneficiari. 
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b. Els objectius, a efectes d’utilitat pública o social, que pretén assolir la subvenció o 
l’ajut i els efectes que la mesura de forment pot produir en el mercat, si escau.  
c. Les subvencions i els ajuts públics atorgats, amb la indicació de l’import, l’objecte i 
els beneficiaris. Aquesta informació ha d’incloure les subvencions i els ajuts, ha 
d’estar actualitzada i ha de fer referència als darrers cinc anys. També ha d’incloure 
les subvencions i els ajuts atorgats sense publicitat i concurrència si aquests requisits 
s’han exceptuat, en els casos establerts legalment. En el cas de subvencions i ajuts 
públics atorgats per motius de vulnerabilitat social, s’ha de preservar la identitat dels 
beneficiaris preservar la identitat dels beneficiaris. 
d. La informació relativa al control financer de les subvencions i els ajuts públics 
atorgats 
e. La justificació o retiment de comptes per part dels beneficiaris d ela subvenció ajut 
atorgats. 

Com indica el “Informe sobre Transparència, accés a la informació pública i bon govern de juliol de 
2018” del Síndic de Greuges, la Llei 19/2014 en general ha patit un estancament en la seva aplicació i 
cal, més enllà de recursos materials o la situació contextual, voluntat política per aplicar-la sota el risc 
d’incomplir la legalitat (Síndic de Greuges de Catalunya, 2018, p. 49). En línia similar s’ha pronunciat 
l’AMB sobre l’incompliment de l’article 15 de la Llei 19/2014 (Agència de Transparència AMB, 2019). 
 Paral·lelament al elevat perill de no complir la legalitat hi ha el risc de perpetuar la desconfiança 
ciutadana cap al electes. Per exemple, en el tercer Observatori de Política Municipal, “tres de cada 
deu catalans que viuen en poblacions fins a 500.000 habitants creuen que “alguns polítics són 
persones honestes però la gran majoria són corruptes” (33,6%).” (Observatori de Política Municipal , 
2016, p. 31) També per exemple un 23,3% dels catalans té “poca o gens confiança” amb els seus 
alçades (Observatori de Política Municipal , 2016, p. 44). Les principals raons de les valoracions 
negatives de l’alcalde estan relacionades amb el compromís polític i la falta d’ètica: el primer motiu és 
la percepció d’inacció i el segon és la sensació de priorització dels interessos personals per sobre els 
de la ciutat i poca transparència (Observatori de Política Municipal , 2016, p. 50-51). 
Carl Dahlström i Víctor Lapuente proposen, basant-se en mètodes quantitatius així com casos 
d’estudi com España, diverses mesures per millorar la qualitat institucional com per exemple garantir 
un sistema de contractació basat en el mèrit i no en consideracions polítiques (Dahlström & Lapuente, 
2018, p. 12). Consideren que “la separació de carreres [entre polítics i buròcrates] afavoreix el bon 
govern perquè genera un sistema integrat de controls i contrapesos mutus entre càrrecs públics, de 
manera que aquests responen mitjançant diversos canals de rendició de contes (els polítics davant 
els electors i els buròcrates davant els seus pars professionals).” (Dahlström & Lapuente, 2018, p. 29) 
Així, pels autors, “això no incentiva la corrupció i el malbaratament de la despesa i crea un ambient en 
el que les perspectives dels empleats públics no depenen de tenir un protector sinó del seu rendiment 
laboral, el que contribueix a l’eficàcia del govern” (Dahlström & Lapuente, 2018, p. 29). El sistema de 
carreres separades fomentaria també la innovació i la reforma de la gestió pública (Dahlström & 
Lapuente, 2018, p. 29). 
A més a més, Dahlström i Lapuente, seguint a Brehm i Gates, “consideren que per arribar a l’eficàcia 
organitzativa, els superiors han d’assumir la responsabilitat de les accions que supervisen i oferir una 
percepció de confiança, tractant els empleats com si fossin fiables, es a dir, reduint els nivells 
generals de vigilància (Dahlström & Lapuente, 2018, p. 47). A la vegada, “segueixen una línia 
d’investigació en organitzacions que mostra que les possibilitats de confiança mútua en una 
organització son més altres quan en el nivell superior el poder està equilibrat.” (Dahlström & 
Lapuente, 2018, p. 48) Els dos acadèmics “pensen que les relacions en el més alt de l’organització 
determinen els contorns del contracte psicològic o relacional dins de la organització, perquè aquestes 
relacions no només defineixen  els incentius en la part superior, sinó en tot l’aparell estatal.” 
(Dahlström & Lapuente, 2018, p. 48) 
Amb aquestes mesures es combatria la sospita que “les perspectives laborals de l’empleat públic 
poden veure’s greument perjudicades si posen en dubte la decisió del seu superior, independentment 
del resultat del seu qüestionament” (Dahlström & Lapuente, 2018, p. 51). Així, tal i com passa a 
España, “quan les carreres dels polítics estan integrades, per a un buròcrata una estratègia laboral 
basada quasi en exclusiva a la lleialtat als seus superiors polítics –passi el que passi- pot produir 
millors resultats que una estratègia basada en treballar el més dur possible i sobresortir en les 
tasques que implica el treball.” (Dahlström & Lapuente, 2018, p. 51) Podem trobar exemples a 
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España on alguns exemples mostres “com la integració de les carreres obstaculitza el control intern 
exercit pels empleat públics.” 8 (Dahlström & Lapuente, 2018, p. 51) 
La corrupció, dilapidació de recursos públics o les pressions a tècnics per part de polítics no només te 
conseqüències a nivell d’eficiència de les administracions o en els seus comptes. Els cassos 
d’accidents com el metro de València, el IAK-42, Spanair o del AVE de Santiago de Compostel.la 
mostren que la corrupció té costos a nivell de seguretat i de vides humanes (Rei, 2015). L’últim cas, 
com mostra el documental “Frankenstein 04155”, és un exemple de nombroses accions corruptes i 
males pràctiques que no només es poden trobar en aquest cas (Rei, 2015): 

 Voluntat política per deixar petjada i “obres per a la història”. En aquest cas el Ministre 

de Foment, el gallec José Blanco López (ara Diputat al Parlament Europeu), tenia 

l’objectiu d’inaugurar línies d’alta velocitat a Galícia per tal de deixar la seva petjada a 

la seva terra natal (Rei, 2015). Això va significar pressions de l’aparell polític a tècnics 

per accelerar les obres, tot i saber que la línia tenia errors de seguretat i funcionament 

(per exemple excés de pes en els eixos del tren, punt principal que tota línia d’alta 

velocitat ha d’evitar si no vol tenir accidents; no homologació del tren, només de les 

seves parts; absència de proves de seguretat; falta de mesures essencials de 

seguretat que haguessin evitat l’accident, per exemple es van desconnectar 

mecanismes de seguretat perquè generaven algunes incidències o retards  (Rei, 

2015). Aquestes pressions tenien el seu origen principal en que les enquestes 

mostraven que a les imminents eleccions generals de 2011 no sortiria el PSOE 

reelegit, cosa que impossibilitaria al Ministre l’objectiu personal de passar a la història 

com “el gallec que va portar l’AVE a Galicia” (Rei, 2015). 

 Canvis en el projecte en l’últim moment amb conseqüències fatals com es podria 

veure en l’accident, per exemple es van fer canvis vitals en els últims vuit mesos en 

un projecte que ja portava dotze anys de funcionament (Rei, 2015). 

 Tal i com un tècnic afirma en el documental “els tècnics saben el que es fa però reben 

pressions enormes dels polítics i porta a decisions errònies” (Rei, 2015, min. 36). Si 

no haguessin cedit a les pressions, no hagués hagut accident (Rei, 2015). Per 

                                                
8 “molts empleats del Govern municipal de Santa Coloma (118.000 habitants) <<miraven cap una altra banda>> 
mentre el govern municipal feia tractes sospitosos amb empreses privades i el deute local es disparava de 8 
milions a 85 milions d’euros entre 2003 i 2009. Una servidora pública es va a atrevir a denunciar-ho i l’alcalde li 
va advertir: <<Aquí tots tenim que remar per al mateix costats i tu estàs remant en contra>> (La información, 
15-9-2015). En aquest entorn altament polititzat, una delatora no tenia molt bones perspectives laborals. No 
només va ser acomiadada del Ajuntament de Santa Coloma: no va poder trobar ningun treball en el sector 
públic, ni tant sols como consultora per altres administracions veïnes, tot i la seva qualificació perquè, com li va 
dir un col·lega, <<has fet un gran treball, però si ens passes tu una factura, ens enfonses>> (La Información, 15-
9-2015).  Finalment, va tenir que acceptar un treball en una llibreria. Es interesant que ella preveiés 
racionalment aquest desenllaç abans de denunciar la situació: <<La gent em deia “si ho veus, no ho diguis, 
t’arruïnaran la vida i a ells no els hi passarà res”. Però jo em vaig posar molt tossuda i em vaig dir: “M’aniré a 
vendre barres de pa, però no em callo”>> (La Información, 15-9-2015).” (Dahlström & Lapuente, 2018, pág. 52) 
“El cas d’Ana Garrido, una antiga empleada municipal que es va atrevir a destapar la xarxa corrupta de Corre 
[Cas Gürtel], evidencia que aquesta suposició estava ben fonamentada [consentiment silenciós amb la 
corrupció]. En paraules de la pròpia Garrido, ella es va convertir en una delatora <<perquè no tinc fills>>  (El 
País, 14-2-2016), el qual era vital, perquè preveia que la seva carrera professional es veuria greument alterada 
com a conseqüència de revelar la xarxa corrupta. En abril de 2016, davant el Parlament espanyol, va resumir els 
set anys de <<calvari>> (Voz Populi, 9-4-2016) que van ser el resultat de comença a explicar la veritat. Al 
principi, se li va oferir un brillant futur professional si seguia el joc, però quan es va negar va ser sotmesa a un 
assetjament constant. Un dia, quan es va queixar de les seves condicions de treball, el seu superior li va 
confessar que tenia ordres de fer-li <<la vida impossible>> (Voz Populi, 9-4-2016). No només se li va obligar a 
deixar el seu treball, sinó que va tenir que marxar del país per la constant pressió psicològica a la que va ser 
sotmesa. Va passar dos anys en situació d’atur a Costa Rica i, després de tornar a Espanya va ser incapaç de re-
emprendre la seva carrera en el sector públic, perquè l’assetjament es va tornar encara més intens. Finalment, 
assessorada per un metge, va deixar d’intentar-ho, i avui es guanya la vida venent polseres fetes a mà.” 
(Dahlström & Lapuente, 2018, p. 18) 
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exemple els tècnics van avisar de les anomalies de la línia en un informe, tot i així, els 

alts càrrecs no van fer cas dels problemes i de la falta de seguretat (Rei, 2015). 

 Pel que fa a la Comissió d’Investigació del Congres dels Diputats -aconseguida 

després d’intents fallits per part dels partits majoritaris- tant les víctimes com les 

Institucions Europees han demostrat que no va ser independent i va ser favorable als 

càrrecs polítics i les empreses públiques implicades en l’obra (Rei, 2015).  

 No independència judicial (afirmat per una ex-Diputada al Congres dels Diputats i 

víctima de l’accident) (Rei, 2015). El jutge instructor imputa a polítics i càrrecs d’ADIF 

que el jutge encarregat del judici exculpa (aquest jutge depèn del Consell General del 

Poder Judicial que al seu torn depèn de designacions polítiques) (Rei, 2015). Això 

facilita l’exculpació i demostra la falta d’independència del poder judicial (Rei, 2015). 

Paral·lelament, el poder polític posa traves a col·laborar amb la justícia o simplement 

menteix (Rei, 2015). A més, com els altres accidents citats, s’engega una maquinaria 

per censurar els casos als mitjans i el debat públic, evitar investigacions, criminalitzar 

les víctimes, culpar als morts i al últim eslavó de la cadena (per exemple en aquest 

cas el maquinista) (Rei, 2015). 

Traslladat al context d’aquest document, crear carreres professionals no integrades entre polítics i 
buròcrates només pot ser canviat a nivell estatal. Tot i així, es poden arribar a acords perquè la 
meritocràcia i la independència professional siguin els criteris a seguir en la contractació pública i si 
no son seguides, establir sancions. Recuperar la confiança ciutadana en els servidors públics i les 
Instituciones només es pot aconseguir amb voluntat i accions de transparència, comportament ètic i 
foment, implementació i funcionament actiu de la infraestructura de l’ètica. En cas d’omissió d’aquests 
elements i de la legalitat vigent només serveix per perpetuar i engrandir aquesta situació i danyar les 
Institucions, els servidors públics i la democràcia en general. S’està en una oportunitat immillorable 
per desenvolupar infraestructures pioneres en la lluita contra la corrupció i en l’aplicació real de la 
transparència i ètica pública.  
En aquest últim cas podem citar la Diputació de Guipúscoa i el seu portal “Gipuzkoa Irekia” de 
transparència, dades obertes i participació, iniciat l’any 2014 i de referencia a nivell estatal. Aquest 
portal va ser “creat entre les institucions i per a les institucions de tota Guipúscoa”: “les institucions 
públiques forals (Uliazpi, Kabia, IZFE; Itten, Bidegi) i a les Juntes Generals” i “els ajuntaments que ja 
formen part” (Gipuzkoa Irekia, 2015). 
En el Consell Comarcal del Vallès Oriental s’han posat en marxa iniciatives com la professionalització 
de la Gerència per tal de professionalitzar i crear coneixement en i de l’organització. 

5.1.2. MARC LEGAL EFICAÇ 

La legislació sobre l’ètica ha de ser entenedora i “subjecte a interpretació, revisió i reforma” a més de 
“dir als funcionaris què han de fer i com ho han de fer” i explicar “al ciutadà  què és el que el servei 
públic hauria d’estar fent perquè el funcionari sigui responsable de debò.” (Organització de 
Cooperació i Desenvolupament Econòmics, 1998, p. 43) Cal tenir en compte que una excessiva 
legislació pot implicar desavantatges com “una obediència mínima” i que aplicar sancions té per 
funció més bé “descoratjar el comportament indesitjable” que no “encoratjar-ne el desitjable.” 
(Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmics, 1998, p. 43) 
Tot i així, i tal i com indica l’apartat anterior sobre compromís polític, el principal problema de les 
institucions és que no compleix amb la legalitat referent a transparència, accés a la informació pública 
i bon govern.  

5.1.3 MECANISMES DE RESPONSABILITAT 
Els mecanismes de responsabilitat basats en resultats com l’auditoria, les investigacions o els 
informes serveixen per controlar que els servidors públics compleixin els objectius amb els mitjans 
correctes a més de ser “element dissuasori per a la conducta no ètica gràcies que la seva aplicació 
multiplica les possibilitats de posar-la al descobert.” (Organització de Cooperació i Desenvolupament 
Econòmics, 1998, p. 47) 
Cal però tenir en compte altres situacions. Per exemple el comportament d’empleats que detecten 
conductes sospitoses i si decideixen actuar o no. Els casos de corrupció a España donen una idea de 
possibles formes d’actuar i la necessitat d’enfortir els mecanismes d’alerta, rendició de comptes i ètica 
i bon fer professional. Dahlström i Lapuente recullen reaccions de servidors públics davant de les 
accions dels delinqüents del cas Gürtel: 

“es interesant observar el comportament d’aquells que van veure que estava passant quelcom 
i, de totes maneres, no van reaccionar. Com es queixen en les seves notes els representats 
de Correa, algun càrrec públic <<ens diu que no es volen fer càrrec, ja que es veu clarament 
que es un fraccionament de l’acte>> (El País, 26-7-2013). […] alguns van optar per endarrerir 
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el pagament (per exemple, sostenint que <<tenen que parlar amb els seus caps>> abans 
d’ordenar el pagament); altres van apel·lar als processos administratius existents (per 
exemple, dirigint als enviats de Correa a un altre departament, que en teoria era responsable 
dels pagaments), altres van intentar ignorar la petició de pagament (per exemple, una dona 
<<no vol saber res>>); i algun inclús va mostrar la seva disconformitat (per exemple, <<ens 
va dir que no estava molt conforme [amb les factures] i des d’aquest dia no s’ha tornat a posar 
al telèfon>>). Tot i que aquests càrrecs públics es donaven compte que tenien debat d’ells els 
pagaments d’una transacció de dubtosa legalitat, és rellevant que ningú d’ells vagi decidir 
alertar, informar a l’autoritat auditora corresponent, als mitjans, a un partit de l’oposició, a la 
fiscalia, a un jutge, a la policia o a qui fos. Restaren en silenci.” (Dahlström & Lapuente, 2018, 
p. 17) 

Aquests exemples demostren la necessitat de crear mecanismes de responsabilitat, a més de 
desenvolupar una ètica i bon fer professional que eviti que males pràctiques i que els delictes 
segueixin succint sense que els mecanismes formals o informals de vigilància i responsabilitat 
funcionin.   

5.1.4 CODIS DE CONDUCTA 
Els codis de conducta són instruments legals i administratius, tenen “una funció d’orientació dins 
d’una infraestructura de l’ètica” i “estableixen i fan públics uns límits de comportament i imposen uns 
estàndards […] [a la vegada que] assumeixen una funció com a controls” (Organització de 
Cooperació i Desenvolupament Econòmics, 1998, p. 48). Normalment els codis tenen, per una banda, 
una funció disciplinaria i, per altra, una basada en els valors als quals s’aspira. D’aquesta forma, un 
bon codi té un llenguatge planer, un to positiu i dirigit a un públic específic, sigui “tot el servei públic o 
bé un organisme en particular” (Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmics, 1998, p. 
49). A més, s’ha d’intentar aconseguir la participació dels empleats per tal que el codi representi les 
preocupacions ètiques de la gent que els farà servir així com fer al llarg del temps adaptacions 
professionals basades en els problemes reals que puguin sorgir.  
S’ha de distingir entre els codis ètics que es relacionen amb la conducta ètica dels servidors públics i 
els codis de conducta que son més amplis en l’enfocament i cobreixen les pràctiques organitzacionals 
i les conductes de l’empleat (Lawton, 2004). Els codis ètics mostren l’aproximació basada en la 
integritat i els codis de conducta es basen en el model de ‘compliance’ (Lawton, 2004). Els codis ètics 
han de “considerar el context, contingut, la implementació i execució del codi pot millorar la seva 
efectivitat, a través de l’adopció d’un punt de vista des de l’interior de l’organització” (Lawton, 2004, p. 
94-95). Un codi ètic realitza les següents funcions (Lawton, 2004, p. 95): 

1. Ofereix una declaració clara dels valors, rols i obligacions, drets i responsabilitats. 

2. Clarifica el comportament ètic esperat dels servidors públics. 

3. Actua com a guia per desenvolupar una conducta ètica. 

4. Forma un conjunt de criteris independents, consistents i predeterminats de conducta 

ètica. 

5. Ajuda a resoldre els possibles dilemes ètics. 

6. Clarifica procediments i sancions per adreçar la mala conducta. 

7. Minimitza l’ambigüitat i redueix la incertesa. 

8. Ofereix una declaració coherent de conducta ètica, relacionant afirmacions ètiques que 

poden estar disperses en diverses legislacions. 

9. Promociona confiança publica i confiança en el rendiment ètic dels oficials públics. 

10. Genera orgull entre el staff  

11. Reafirma els valors del servei públic en els servidors actuals i inspirar una nova  

generació de servidors públics. 

12. Estableix credibilitat externa i indicat que l’ètica s’està prenent seriosament. 

Com em dit anteriorment, aquests documents poden basar-se en la integritat, “defineixen en termes 
generals els valors a aspirar i es centren en encoratjar el bon comportament”, “mentre que els basats 
en el ‘compliance’ es basen en l’estricte compliment de les regles detallades, normalment definides en 
la legislació, indicant el tipus de comportament que pot ser evitat.” (Lawton, 2004, p. 96) Els factors 
que determinen quin enfocament a adoptar son: 

1. “L’extensió existent de la infraestructura ètica. Si no existeix una infraestructura ètica la 

tendència és seguir una aproximació basada en les regles.” (Lawton, 2004, p. 96) 

2. “L’extensió en la que hi ha una tradició de valors del sector públic, acordada per totes les 

parts interessades. Això és difícil d’aconseguir on el canvi de regim és fonamental. En països 

on estan en marxa transformacions polítiques, socials i econòmiques, algunes tradicions son 

invertides completament cap a millor.” (Lawton, 2004, p. 96) 
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3. “La força de les tradicions legals i administratives. […] En països amb una tradició legal forta 

la tendència és a desenvolupar codis que son sobre-prescriptius; la implementació dels codis 

requereix judici i discreció, habilitats que poden faltar on no hi ha tradició de decisions 

exercides per oficials públics individuals.” (Lawton, 2004, p. 96) 

4. “El impacte de la Nova Administració Publica en termes d’increment de la comercialització, 

desenvolupament de la responsabilitat, introducció de pràctiques de negoci, major relació 

amb el sector privat i increments de les expectatives en la part dels ciutadans.” (Lawton, 

2004, p. 96) 

5. “L’existència, i reforçament, d’altres formes de control com les auditories internes i externes.” 

(Lawton, 2004, p. 96) 

6. L’extensió de la modernització econòmica. (Lawton, 2004) 

7. “El reforçament de la societat civil i les relacions entre diferents branques del govern i 

l’existència de premsa lliure.” (Lawton, 2004, p. 96) 

A més, hi ha un perill que “els valors tradicionals de probitat i integritat siguin oblidats en la clamor per 
ser similars als negocis” (Lawton, 2004, p. 96). Així, “és reconegut que el judici crític ha de ser 
suplementat amb guies i els codis ètics proveeixen guies pràctiques basades en principis generals. 
És, per tant, argumentat que els codis ètics encoratjaran el bon comportament basat en un conjunt de 
principis generals (aproximació basada en la integritat) i oferirà guies pràctiques basats en aquests 
principis, indicant penalitzacions per branques d’aquests principis (l’enfocament de tipus 
‘compliance’).” (Lawton, 2004, p. 96) Hi ha “una sèrie de problemes que apareixen de forma universal 
encara que poden prendre una forma diferent en cada país” (Lawton, 2004, p. 97): 

1. Estàndards de conducte dels servidors públics 

2. Revelació d’informació oficial 

3. La neutralitat política dels servidors públics i el compromís en l’activitat política 

4. Relacions entre les parts interessades dels servidors públics, representant electes, Ministres, 

la judicatura, els ciutadans en general, els clients i els grups d’interès 

5. Conflictes d’interès i l’equilibri entre lleialtats en competència 

6. Hospitalitat i regals 

7. Corrupció i fraus 

8. Obligacions i deures dels oficials públics 

9. Divulgació i Registres d’Interès 

10. L’ocupació importa en temes de reclutament i promoció basats en el mèrit i no en el 

patronatge 

11. Mala administració, que inclou donar informació enganyosa, privar als individus dels seus 

drets, o administrar els serveis en una manera inequitativa 

12. Abús de poder 

13. Discriminació, malicia o parcialitat 

14. Alertadors (‘Whistleblowing’) 

15. Problemes i conflictes després de deixar el treball 

16. Lobbying  

17. Relacions entre govern i negocis 

18. Distinció entre vida pública i privada 

Pel que fa als principis ètics, es pot considerar com universals certs principis, en torn a “rendició de 
comptes, integritat, honestedat, imparcialitat, servir als interessos públics i obeir a la llei” (Lawton, 
2004, p. 97). Sobre això podem citar exemple com el Comitè Nolan, principis triats pel govern dels 
Estats Units, els dotze principis triats per l’OECD o els principis escollits per Nova Zelanda (Lawton, 
2004, p. 97). 
L’èxit de la implementació dependrà d’un nombre de factor inclosos (Lawton, 2004, p. 99): 

1. El compromís polític amb un servei públic ètic ha de ser demostrats per aquells en posicions 

de lideratge, sigui polític, administratiu o judicial. Sense aquest compromís les propostes no 

seran preses seriosament. 

2. L’extensió en la que els principis ètics estan incrustats en la cultura de la organització serà 

important en determinar l’èxit de la implementació. Diverses maneres: 

a. Consultar amb els interessats en el desenvolupament dels codis ètics  

b. Disseminar i fer publicitat els codis a través de tallers i sessions informatives a aquells 

que cauen sota la seva responsabilitat 
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c. Assegurar que els principis ètics formen part de la inducció en el programa per a totes 

les categories de servidors públics 

d. Demostrar els beneficis d’una ètica del servei públic a oficials públics i al interès 

públic en general 

3. Resistència a les reformes. És important que les aspiracions i les característiques guia dels 

codis siguin subratllades tant com els requeriments reguladors 

4. Com en la implantació de qualsevol política pública, hi haurà certs problemes que no son 

identificats per avançat, hi haurà distraccions i l’àmbit pot ser normalment turbulent. Per 

triomfar en la implementació cal suport d’alt nivell, persistència, resultats aviat i comunicació 

Altres elements en l’esquema inclouen (Lawton, 2004, p. 99): 
1. Pràctica i educació en ètica  

2. Enfortir els mecanismes interns i externs de rendició de comptes, particularment els financers 

3. Desenvolupar habilitats; les practiques no ètiques poden ser resultat de la ignorància i la 

incompetència 

Els codis ètics a més han d’estar subjectes a revisió en funció de l’experiència, “han d’estar equilibrats 
entre el general i l’específic, el comprensiu i el general, el nacional i l’específic” (Lawton, 2004, p. 101) 
i han d’incloure una sèrie de sancions en funció de si el capteniment ha estat il·legal, no-ètic o 
inapropiat (Lawton, 2004, p. 100): 

 
Font: Alan Lawton. “Developing and Implementing Codes of Ethics” 

Així, es pot dir que “els codis, al oferir guia, no han de minimitzar la responsabilitat ètica individual ni 
oferir un escut darrere el qual els individus es poden amagar” (Lawton, 2004, p. 101). També cal tenir 
judici ètic quan realitzem una decisió respecte a problemes ètics ja que no tots suposen sancions o 
remeten a regles (Lawton, 2004). Finalment és rellevant crear els codis de baix a dalt ja que “ajudaria 
en el desenvolupament de judici perquè el procés de creació del codi en sí mateix és educatiu” i 
“ajudaria en el desenvolupament d’una perspectiva de ‘insider’ i minimitzaria el problema del codi sent 
vist com un control de la gestió imposat des de amunt” (Lawton, 2004, p. 101).  
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5.1.5 MECANISMES D’ADAPTACIÓ PROFESSIONAL (INCLOENT-HI FORMACIÓ) 
Més enllà de formació tècnica, d’adaptació al lloc de treball o de riscos laborals s’hauria de realitzar 
formació en ètica pública, deontologia així com en els valors públics i professionals de les 
administracions públiques. Així per exemple seria rellevant incloure formació en filosofia política, en 
corrents com el Republicanisme o l’ètica de la cura per posar en valor les Institucions públiques i les 
virtuts que ha de tenir un bon servidor públic.  
Altres elements a tenir en compte en la formació seria utilitzar exemples de bones pràctiques i 
iniciatives en ètica pública, transparència i bon fer en el sector així com enumerar i presentar males 
pràctiques per tal d’evitar-les i millorar les Institucions i les seves accions. A la vega seria interessant 
iniciar un debat entre els servidors públics per tal que sorgeixin els punts forts i dèbils de l’organització 
amb tècniques com el anàlisis DAFO, pluja d’idees o focus grup. En el mateix sentit, caldria veure i 
preguntar als servidors públics que pensen de la pròpia formació i la infraestructura ètica per tenir 
sempre referències en els punts a millorar i els elements a reforçar o potenciar. Això serviria per 
aconseguir els objectius i valors marcats. Així, és clau tenir en compte les interpretacions i punts de 
vista personals dels servidors públics sobre la Institució i la seva forma de fer per garantir l’èxit de la 
infraestructura ètica. Cal remarcar que l’ètica pública va més enllà de per exemple la regulació dels 
grups d’interès o dels conflictes d’interessos i que afecta a tots els aspectes del treball dels servidors 
públics.  
A la vegada seria interessant crear una xarxa o plataforma de formació en temes d’ètica pública i 
professional, bon govern, transparència o administració publica en general que integrés les diverses 
iniciatives i formacions de les administracions públiques catalanes. Això no només ajudaria a l’hora 
d’optimitzar recursos, sinó també aportaria homogeneïtat, diversitat i coherència en la formació dels 
servidors públics a l’hora que crearia espais on es compartirien iniciatives i bones pràctiques de forma 
regular.  

5.1.6 LES CONDICIONS DEL SERVEI PÚBLIC 
Les reformes del sector públic poden generar buits en temes laborals, salarials o ser una font de 
confusions. Si això es produeix, es pot danyar la moral dins del sector públic (Organització de 
Cooperació i Desenvolupament Econòmics, 1998, p. 53). Per aquest motiu, les polítiques de recursos 
humans poden influir en el comportament dels servidors públics de diverses maneres: “determinen de 
quina manera es contracta, forma, supervisa, desenvolupa, recompensa i disciplina els funcionaris”; 
factors com el sou, la seguretat laboral i protecció i empara al  denunciant “inspirarà prou confiança 
per resistir-se a acceptar exigències inadequades que puguin rebre i per destapar la corrupció i 
informar sobre actuacions deshonestes.” (Organització de Cooperació i Desenvolupament 
Econòmics, 1998, p. 53-54) 
Aquesta dimensió de la infraestructura ètica entra en relació amb l’ètica de la cura pública al tenir en 
compte el context, tant a l’hora de realitzar polítiques públiques com considerar els perills que l’entorn 
pot generar i induir al comportament corrupte o poc ètic. Per exemple, reformes en el sector públic por 
fer que els seus servidors es vegin temptats per oferiments del sector privat com ofertes laborals que 
descapitalitzen el sector públic o casos extrems com pagaments il·legals per agilitzar tràmits.  
Des de les administracions cal considerar els reptes futurs que vindran com per exemple la revolució 
tecnològica que comportarà canvis profunds en la administració i en especial en els perfils dels 
servidors públics. La creativitat i la iniciativa, juntament amb un lideratge innovador, altres habilitats 
toves i un pensament crític que aporti valor afegit a les organitzacions en front al que les màquines en 
poc temps faran molt millor que els propis empleats públics, son les noves competències que 
s’hauran d’acreditar pel treball professional en l’Administració Pública (Jimenez Asensio, ¿TIEMPO 
DE REFORMAS?, 2019). També s’ha d’incloure empatia, comunicació, resiliència, capacitat 
d’adaptació, pensament crític o valors (Jimenez Asensio, LA PEREZA BUROCRÁTICA, 2019). 
Caldria identificar mesures puntuals que comportin una transformació gradual que acabi generant un 
canvi qualitatiu amb el pas dels temps o generant les condicions per una innovació disruptiva 
(Jimenez Asensio, ¿TIEMPO DE REFORMAS?, 2019). 
La OECD fa una sèrie de recomanacions en lideratge i capacitats en el servei públic que agrupa en 
tres categories: 

1. Cultura i lideratge guiat per valors: Definir els valors del servei públic i promoure la presa 

de decisions basada en valors; construir la capacitat de lideratge en el servei públic; 

assegurar-se d’un servei públic inclusiu i segur que reflexi la diversitat de la societat; construir 

un servei públic proactiu i innovador que tingui una perspectiva a llarg termini en el disseny i 

servei de polítiques.  

2. Servidors públics hàbils i efectius: Identificar contínuament les habilitats i competències 

necessàries per transformar la visió política en serveis que ofereixen valor; atraure i retenir els 

empleats amb les habilitats i competències requerides del mercat laboral; reclutar, seleccionar 
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i promocionar els candidats mitjançant processos transparents, oberts i basats en mèrits; 

desenvolupar les habilitats i competències necessàries creant una cultura d’aprenentatge i un 

entorn en el servei públic; avaluar, premiar i reconèixer el rendiment, el talent i la iniciativa. 

3. Sistemes públics receptius i adaptatius: Clarificar les responsabilitats institucionals per a la 

gestió de persones; desenvolupar un enfocament a llarg termini, estratègic i sistemàtic per a 

la gestió de persones basat en l’evidència i la planificació inclusiva; establir les condicions 

necessàries per a la mobilitat interna i externa de la mobilitat i l’adaptabilitat per combinar les 

competències amb la demanda; determinar i oferir termes i condicions d’ocupació 

transparents que coincideixin amb les funcions de la posició; assegurar-se que els empleats 

puguin contribuir a la millora de la prestació de serveis públics i que participin com a socis en 

assumptes de servei públic. (Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmics , 

2019, p. 2) 

5.1.7 ENTITATS COORDINADORES DE TEMES ÈTICS 
Les entitats coordinadores de temes ètics inclou o pot incloure comitès parlamentaris, agències 
centrals, departaments o organismes específics de supervisió del comportament ètic. Aquestes 
entitats donen suport a les tasques de direcció i d’implementació d’elements de la infraestructura 
ètica. També tenen iniciatives ètiques i, si altres organismes s’encarreguen de fer complir les 
normatives, fan funcions de supervisió. Aquestes entitats fan funcions de vigilància, assessorament i 
promoció i depenent de les circumstàncies adopten un rol coercitiu, educatiu o tots dos alhora 
(Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmics, 1998, p. 56). 
Així, les funcions d’assessorament serveixen a “qualsevol de les branques de l’Administració o bé el 
sector públic en general” i consisteixen “sobretot a assessorar i fer recomanacions i no pas a fer 
complir res ni investigar.” (Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmics, 1998, p. 57) 
A tall d’exemple podem citar la Comissió d’Ètica Institucional de la Diputació Foral de Guipúscoa. 
Aquesta Comissió fa funcions de:  

a) Promoure la difusió, interiorització i el correcte compliment dels valors, principis i normes 
de conducta que es continguin en els respectius Codis. 
b) Prevenir i evitar l’aparició en l’organització de conductes no adequades amb els valors, 
principis i normes de conducta, vetllant així per la imatge i el clima ètic de la institució. 
c) Resoldre els dubtes, consultes i dilemes ètics que se li puguin plantejar, mitjançant 
l’emissió de resolucions, informes o notes. 
d) Rebre queixes o denuncies i tramitar-les, així com resoldre aquelles a través de decisions 
que podran tindre la consideració de propostes als òrgans de govern o de l’Administració 
Foral o de les seves respectives entitats del sector públic competents per adoptar les 
pertinents resolucions. 
 e) Elaborar Guies aplicatives, Memòries i informes periòdics sobre l’activitat de l’òrgan i 
proposar, en el seu cas, la modificació dels continguts establerts en els Codis o les mesures 
que considerin oportunes. (Diputación Foral de Gipuzkoa, 2018) 
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Font: Francisco Longo “La gestió pública com a discurs de valors”. 

Caldria promoure la creació d’indicadors de transparència i bon govern en els processos d’avaluació 
per tal de fer un diagnòstic de la situació de la Institució i poder fer millores progressives en aquells 
elements a millorar. Aquí també seria interessant tenir en consideració els servidors públics per tal de 
tenir una visió interna. 
Cal però tenir en compte els problemes que també poden generar sistemes de control formal. 
Dahlström i Lapuente apunten que “en comparació amb el sistema intern de vigilància mútua entre 
polítics i buròcrates […] un mecanisme de vigilància extern es al mateix temps car i menys efectiu, 
donat que les oportunitats per obtenir beneficis privats de les activitats públiques son ubiques i els 
controls externs sempre es poden sortejar.” (Dahlström & Lapuente, 2018, p. 13) Així:  

“en un sistema amb carreres separades, el fet que els destins professionals dels buròcrates i 
dels seus superior polítics estiguin separats significa, com senyala Hugh Heclo (1977, 248), 
que <<hi ha funcionaris amb un estatus laboral independent que podrien exercir el seu dret a 
dir “No”>>. Els individus en el grup contrari –siguin polítics o buròcrates- sabran això i per tant 
anticiparan que els acords il·legals, o simplement sospitosos, segurament sortiran a la llum. 
Una separació de les carreres, doncs, crea un mecanisme continuat de vigilància mútua 
inserta en l’organització, el que probablement es millor que la vigilància formal perquè, en 
primer lloc, la vigilància formal és cara i per tant infreqüent i, en segon lloc, els auditors 
externs no tenen el coneixement intern que necessites quan treballes amb un assumpte de 
manera quotidiana, i per tant serà menys eficient.” (Dahlström & Lapuente, 2018, p. 246) 
5.1.8 SOCIETAT CIVIL ACTIVA (INCLOENT-HI UNS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
FISCALITZADORS) FENT EL PAPER DE VIGILANT DE L’ACTUACIÓ DELS 
FUNCIONARIS PÚBLICS 

Actualment “el ciutadà d’avui està més ben informat sobre les activitats del sector públic, n’és més 
conscient i s’hi interessa més que abans.” (Organització de Cooperació i Desenvolupament 
Econòmics, 1998, p. 59) Paral·lelament, “a més de les lleis que permeten l’accés a la informació, hi 
ha tota una tendència en el sentit d’afavorir l’obertura de l’Administració i deixar accedir els ciutadans 
als procediments burocràtics, a determinades reunions i a les actes de les reunions.” (Organització de 
Cooperació i Desenvolupament Econòmics, 1998, p. 59) Així, per exemple, als Estats Units “als 
funcionaris sovint se’ls demana que estiguin en contacte amb els afectats per les seves decisions 
mitjançant debats formals, grups focalitzats, enquestes sobre el grau de satisfacció dels ciutadans, 
etc., durant el procés de realització de programacions i de determinació de polítiques.” (Organització 
de Cooperació i Desenvolupament Econòmics, 1998, p. 59) 
En aquest sentit, una ciutadania implicada i controladora de les Institucions públiques i els seus 
servidors “és un poderós factor per desmotivar la corrupció i la mala conducta en el sector públic.” 
(Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmics, 1998, p. 59) Un exemple d’això és 
Holanda on “qualsevol ciutadà pot denunciar les faltes de tipus ètic al Servei de Seguretat Interna.” 
(Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmics, 1998, p. 59) Tot i així el control públic 
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“depèn en gran manera d’un marc legal que permeti l’accés a la informació.” (Organització de 
Cooperació i Desenvolupament Econòmics, 1998, p. 59) A la vegada, “la tradició cultural de 
participació ciutadana a l’Administració i l’existència de procediments que l’autoritzin (com ara la 
consulta amb la ciutadania) determinaran la manera com la implicació i el control que poden exercir 
els ciutadans ajudaran a configurar una infraestructura de l’ètica.” (Organització de Cooperació i 
Desenvolupament Econòmics, 1998, p. 59-60) 
6.Àmbits específics d’intervenció 
6.1 Contractació pública 
En l’informe “Single Market Scoreboard” de 2017 de la Comissió Europea s’estableixen dotze 
indicadors per mesurar la qualitat i eficiència de la contractació pública (European Commission, 
2018). L’únic indicador que rep una valoració positiva en relació a la mitja és el criteri d’adjudicació 
(award criteria) i igual a la mitja en la no licitació (no calls for bids). En la resta d’indicadors l’estat 
espanyol rep una qualificació inferior a la mitja Europea: Un únic postor (single bidder), tassa de 
publicació (publication rate), compra cooperativa (cooperative procurement), temps de decisió 
(decision speed), contractistes de PIMES (SME contractors), postors PIMES (SME bids), processos 
dividits en lots (procedures divided into lots), licitacions perdudes (missing calls for bids), números de 
registre del venedor perduts (Missing seller registration numbers) i números de registre del comprador 
perduts (Missing buyer registration numbers). 
En el “Informe Global del Sector Público Autonómico (ejercicio 2015)” del Tribunal de Comptes també 
se senyala com a àmbit a millorar la contracció pública. Així, es detecten deficiències en el 
compliment dels terminis establerts, de les dades de contractació i “en els criteris d’adjudicació que 
haurien de ser tingudes en compte per escollir al contractista” (Tribunal de Cuentas, 2018, p. 162).9 
Cal destacar que “la justificació de la necessitat dels contractes per a fins del servei púb lic no 
s’especifica amb un mínim de concreció raonable ni s’acrediten les particularitats necessitats 
existents en el seu moment que poguessin justificar les corresponents inversions dels fons públics 
afectats” (Tribunal de Cuentas, 2018, p. 161 & 162). També hi ha absència “d’estudis econòmics 
necessaris per garantir que el preu del contracte sigui l’adequat al mercat”, “s’utilitzen models de 
plecs de clàusules administratives particulars de caràcter excessivament genèric” i “alguns dels 
expedients de contractació seguits pels tràmits d’urgència o emergència no resulten degudament 
documentats” així com tampoc suficientment justificades les “modalitats procedimentals de caràcter 
excepcional.” (Tribunal de Cuentas, 2018, p. 161-162) Finalment, el Tribunal de Comptes assenyala 
que “es produeixen incompliments en els terminis d’execució de les prestacions corresponents al 
contractista” i que “algunes modificacions de projectes d’execució, estan motivades per deficiències 
en l’elaboració, supervisió o replanteig dels projectes primitius, i no per noves necessitats o causes no 
susceptibles de previsió al temps d’elaborar-se els respectius projectes originals” (Tribunal de 
Cuentas, 2018, p. 162). 
Cal a més, tenir molt present les recomanacions que el Tribunal de Comptes fa en el “Informe de 
fiscalización de la actividad contracual del sector público empresarial estatal no financiero, a partir de 
la información proporcionada por la plataforma de rendición telemática de la contratación, en 
ejercicios 2015 y 2016”. Per tal de promoure la integritat i evitar pràctiques irregulars recomana 
“garantitzar la profesionalització de les cominisions de valoració en la contractació, que haurien 
d’estar conformades exclusivament per personal tècnic, el que requereix una clara delim itació de 
funcions entre els òrgans directius de l’organització i el personal merament tècnic.” (Tribunal de 
Cuentas, 2018, p. 97) En segon lloc es recomana “que en els procediments d’adjudicació, en els que 
ademés del preu es valorin altres criteris, les ofertes dels licitadors fosin anónimes i tinguesin que 
presentarse en formats normalitzats que no permetin la identificació dels concursants fins que s’hagi 
realitzat la valoració defintiva.” (Tribunal de Cuentas, 2018, p. 97) Finalment, el Tribunal de Comptes 
considera que “s’haurien de posar en marxa les mesures i procediments que permetin efectuar una 
previsió més realista dels plaços i dels costos d’execució dels contractes, destinant més recursos als 
treballs d’estudi i investigació previa durant la fase de readacció dels projectes amb l’objectiu d’evitar 
l’utilització generalitzada de les moficacions dels contractes i de les obres complementaries que están 
motivades, en moltes ocasions, per imprecisions en els projectes i suposen un augment inevitable 
dels plaços i dels costos dels contractes.” (Tribunal de Cuentas, 2018, p. 97)  
Pel que fa al nivell local, el Tribunal de Comptes realitza un analisis de la situació i fa una serie de 
recomanacions en el “Informe de fiscalización del sector público local, ejercicio 2016”. El Tribunal de 
Comptes senyala que s’ha de sensibilitzar “les entitats locals sobre la importancia de portar una 
contabilitat completa i fiable que culmini cada exercici amb la rendició en el plaç dels comptes anuals, 

                                                
9 Les cites originals en anglès i espanyol han estat traduïdes al català per l’autor, mantenint la referència a les 
pàgines del document original. 
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potenciant així el control a nivell global.” (Informe de fiscalización del sector público local, ejercicio 
2016, 2018, p. 179) El Tribunal de Comptes senyala que “la informació de la memòria dels comptes 
anuals corresponents al exercici 2016 amb majori nombre d’incidències va ser la corresponent a les 
despeses amb finançament afectat” (Informe de fiscalización del sector público local, ejercicio 2016, 
2018, p. 181). Aquest informe també indica que “les entitats locals han incrementat el pressupost de 
despeses amb compromisos d’ingressos de subvencions i transferències i previsions de venda 
d’inversions més que amb recursos efectivament generats.” (Informe de fiscalización del sector 
público local, ejercicio 2016, 2018, p. 187) Així, “aquesta circumstància incideix en la situació de 
solvència de les entitats locals ja que en el cas que les previsions d’ingressos no es materialitzin en 
drets reconeguts, les despeses s’executarien sense disposar de finançament real per la seva 
execució, podent repercutir en la sostenibilitat financera i necessitats d’endeutament de les entitats 
locals, a efectes de donar cobertura a la fiançament dels crèdits del pressupost de despeses que no 
han comptat amb la finançament dels recursos previstos definitivament en el pressupost d’ingressos 
(Informe de fiscalización del sector público local, ejercicio 2016, 2018, p. 187) 
El Tribunal de Comptes alerta que “l’escassa implementació del control financer es tradueix en 
l’absència de comprovacions sobre el compliments dels principis de bona gestió financera i en que no 
s’exerceix un control de legalitat sobre aquells extrems als que no s’estén el control previ que 
s’efectua a través de la funció interventora.” (Informe de fiscalización del sector público local, ejercicio 
2016, 2018, p. 198) En l’exercici 2016, “només un 8% de les entitats locals van exercir aquestes 
actuacions, el que suposa una diferencia rellevant en l’exercici del control intern d’aquelles.” (Informe 
de fiscalización del sector público local, ejercicio 2016, 2018, p. 198) En aquest sentit recomana el 
Tribunal de Comptes “establir les mesures precises per a que el pressupost de les entitats locals 
constitueixi un autèntic instrument de gestió, planificació i presa de decisions, evitant que aquelles 
actuïn sense pressupost, la inclusió de previsions d’ingressos sense possibilitats reals de ser 
realitzats, així com de modificacions de crèdit sense finançament efectiu, la falta d’ajust de la gestió a 
les possibilitats financeres reals de la entitat, amb el consegüent augment del dèficit i endeutament, 
això és, evitar la consignació en el estat d’ingressos de previsions per sobre de les possibilitats reals 
de reconeixement i, en el estat de despeses, de crèdit insuficients per atendre el conjunt d’obligacions 
que esdevinguin en l’any.”  (Informe de fiscalización del sector público local, ejercicio 2016, 2018, p. 
202) 
En aquest sentit, l’Oficina Antifrau de Catalunya identifica la contractació pública com la matèria amb 
un major nombre d’irregularitats, en concret un 47% de les actuacions d’investigació closes durant 
l’any 2017 eren en aquesta matèria (Oficina Antifrau de Catalunya, 2018). Així, les institucions on hi 
ha hagut un major nombre d’actuacions d’investigació han estat ajuntaments (71%). També cal 
subratllar que un 50% de les denúncies/comunicacions han estat presentades per particulars, sent 
només un 8% els denunciants servidors/es públiques (Oficina Antifrau de Catalunya, 2018). Aquest 
fet posa de manifest la necessitat de crear canals de denúncies que aportin garanties al denunciant. 
Per aquest motiu l’Oficina Antifrau ha creat una bústia de denúncies anònimes i en el Parlament de 
Catalunya es troba en tràmit la “Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit 
competencial de la Generalitat”. 

 
 
 
 
 
 
 

Tipologia del denunciant. Només el 8% dels denunciants és funcionari/a 
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Font: Oficina Antifrau de Catalunya. Memòria 2017 

Sección 1.02 6.2.Regulació dels lobbies 
El Decret català 171/2015 de 28 de juliol de 2015 crea i regula el “Registre de grups d’interès de 
l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic i del seu sector públic”10, d’acord amb el títol IV 
de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
El decret defineix grup d’interès com “les persones físiques i les organitzacions que treballen per 
compte propi i participen en l’elaboració i aplicació de les polítiques públiques de l’Administració de la 
Generalitat i del seu sector públic en defensa d’interessos de terceres persones o organitzacions.” 
(Decret de la Generalitat de Catalunya, 2018, p. 3) 
Els grups d’interès es classifiquen en les categories registrals següents:  

Categoria I. Sector de serveis de consultoria i assessorament. 
Subcategories: 
a) Consultories professionals  

b) Despatxos col·lectius 

c) Despatxos unipersonals 

Categoria II. Sector empresarial i de base associativa. 
Subcategories: 
a) Empreses i grups d’empreses 

b) Corporacions de dret públic 

c) Associacionisme professionals, empresarials i sindicals 

d) Altres organitzacions: 

d.1. Entitats organitzadores d’esdeveniments. 
d.2. Mitjans de comunicació vinculats a empreses i entitats amb finalitats d’investigació. 
-Categoria III. Organitzacions no governamentals  
Subcategories: 
a) Fundacions i associacions 

b) Plataformes i xarxes, coalicions ad hoc, estructures temporals i altres formes d’activitat 

col·lectiva, sense ànim de lucre. 

-Categoria IV. Sector científic i d’investigació 
Subcategories: 
a) Grups de reflexió i institucions acadèmiques o d’investigació general. 

b) Grups de reflexió i institucions d’investigació vinculades a partits polítics, organitzacions 

empresarials i sindicals. 

-Categoria V. Oficines, xarxes i entitats que representes esglésies i comunitats religioses. 
(Decret de la Generalitat de Catalunya, 2018, p. 5-6) 

Els grups d’interès, com a requisit previ a la inscripció al Registre, han d’acceptar el codi de conducta 
comú, que és l’estàndard ètic mínim, i complir la legislació vigent i les normes de conducta referides 
en el segon punt de l’article 18 del Decret català 171/2015 de 28 de juliol de 2015. A més, els 
declarats poden afegir compromisos més rigorosos de conducta. 

                                                
10 Consulta dels grups d'interès: 
http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/grups_interes/consulta_grups_interes/index.html  
Cal destacar que tot i haver-se registrat més de tres mil lobbies, destaquen l’absència de lobbies clàssics com 
patronals com PIMEC o Foment del Treball Nacional o sindicats com CC.OO. o UGT.  

http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/grups_interes/consulta_grups_interes/index.html
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7.Perspectives 
7.1. Patrimoni 
En l’esmentat informe del Tribunal de Comptes es senyala el següent respecte el patrimoni públic: 

en la gestió d’aquests actius, per les Administracions Generals i OOAA, no es compta amb 
inventaris de béns i drets complets i degudament valorats i, en alguns casos, no hi ha 
concordança entre les dades comptables i els del inventari. Així mateix, tampoc s’han 
implantat subsistemes de gestió de l’inventari que permetin la seva correcta comptabilització, i 
que reflecteixin les correccions valoratives pertinents, mitjançant les dotacions de previsions i 
de les amortitzacions corresponents. (Subapartat III.1.2.1) (Tribunal de Cuentas, 2018, p. 155-
156) 

7.2.Igualtat de gènere 
El Tribunal de Comptes conclou que totes les CCAA fiscalitzades per aquest Tribunal “van elaborar 
Plans d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes que recullen l’avaluació d’aquest, contemplant 
tant els objectius com el moment de realització, distingint entre el seguiment del pla i la seva 
avaluació.” (Tribunal de Cuentas, 2018, p. 162) 
Més enllà d’aquestes mesures i per tal d’establir una equitat real de gènere podem citar com a 
exemple el Programa Demèter de l’Arreà Metropolitana de Barcelona (AMB) per a la transparència en 
l’equitat de gènere com a instrument per a la innovació en el bon govern. Té per objectius: 

1. Incorporar la dimensió de gènere en totes les dades, fomentant la transparència en la 
visualització i l'accés a les dades, reforçant els principis de legalitat, equitat i promoció de la 
igualtat. 
2. Fomentar el diagnòstic dels factors que estan sent un obstacle en la igualtat en l'accés de 
les dones als càrrecs directius, aplicant la metodologia del Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya (Guia pràctica de diagnosi d'igualtat de dones i homes a empreses i 
organitzacions) 
3. Publicar i difondre els resultats del diagnòstic sobre la igualtat entre dones i homes. 
4. Elaborar instruments i impulsar la formació per la promoció continuada de la igualtat 
d'oportunitats. 
5. Establir mesures efectives de protecció davant l'assetjament sexual i per raó de sexe. 
6. Impulsar condicions especials d'execució en la contractació pública relatives a la promoció 
de la igualtat efectiva i de preferència en l'adjudicació de contractes en determinades 
circumstàncies per a les empreses licitadores que disposin de mesures en aquest sentit. 
7. Avaluar l'impacte en la igualtat de gènere en l'àmbit metropolità. (Àrea Metropolitana de 
Barcelona, 2018) 

El Programa Demèter ofereix: 
— Acreditació del Programa Demèter, que dóna accés al Segell d'Excel·lència Empresarial en 
matèria d'Igualtat de Gènere. 
— Suport i acompanyament en la implementació de les mesures de diagnòstic i correcció dels 
desequilibris de gènere. 
— Coordinació i col·laboració amb l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de 
Comerç de Barcelona, l'Institut Català de les Dones, el Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya i l'Associació 50/50. (Àrea Metropolitana de Barcelona, 2018) 

En el portal web del Programa Demèter de la Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) es pot trobar el 
formulari d’adhesió. 
7.3. Perspectiva ecològica 
Es poden esmentar diverses formes de crim organitzat mediambiental, clàssicament hi han dos: els 
delictes relacionats amb la pol·lució, “en particular l’abocament de residus perillosos i el comerç de 
substancies que acaben amb la capa d’ozó (tals com el clorofluorocarburs- CFC)”, i en segon lloc els 
delictes relacionats amb l’explotació il·legal de recursos natural, en concret l’amenaça a especies, 
fusta i peixos.” (United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2010, pág. 149) Per evitar 
aquests delictes, fa falta controls mediambientals a nivell local ja que és en aquest nivell on es pot 
tenir més incidència i evitar també les conseqüències que pot tenir a nivell global (United Nations 
Office on Drugs and Crime (UNODC), 2010, pág. 150).  
En el cas europeu, “nombrosos comerciants de productes fusters han subcontractat manufactures 
asiàtiques”, al inici, aquests contractes van anar a països amb abundants recursos fusters com 
Indonesia i Malàisia però actualment els principals contractistes son Vietnam i Xina (United Nations 
Office on Drugs and Crime (UNODC), 2010, pág. 163). Aquests últims “no tenen suficient recursos de 
fusta i han d’importar fusta per complir els requeriments manufacturers de l’UE”, provocant que “les 
companyies europees redueixen els costos però no estan segurs de l’origen de la fusta amb la que 
fan els seus productes” (United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2010, pág. 163). A la 



 

102 

vegada “és difícil d’identificar els actors europeus perquè la destinació dels productes inclou a la 
majoria de països europeus i hi ha una gran varietat de productes fusters importats, molts en forma 
de mobles, pisos i d’altres productes finalitzats” (United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 
2010, pág. 166). Donat que molts dels materials son reexportats de Xina, els importadors europeus 
poden afirmar de forma creïble la ignorància del seu origen i per tant que sigui difícil classificar 
aquests operadors com a còmplices de crim organitzat, encara que sense les seves compres, el 
nombre del mercat il·legal de fusta seria enormement reduït (United Nations Office on Drugs and 
Crime (UNODC), 2010, pág. 166). 
Per aquests motius i d’altres, la Unió Europea ha desenvolupat diverses iniciatives com un projecte de 
Contractació Pública Ecològica (CPE), finançada per l’UE i que va generar un estalvi de més de 900 
000 tones equivalents de CO2 (Comisió Europea, 2017, pág. 5). 
En aquesta línia la Comissió Europea considera que “la contractació pública estratègica haurà de 
desenvolupar un paper major per a que les administracions centrals i locals donin resposta als 
objectius socials, mediambientals i econòmics tals com l’economia circular.” (Comisió Europea, 2017, 
pág. 9) Incorporar “criteris innovadors, mediambientals i socials, un ús més extens de consultes o 
avaluacions qualitatives prèvies a la introducció en el mercat (MEAT)11 així com la contractació de 
solucions innovadores en l’etapa prèvia a la comercialització requereix no només un conjunt molt 
competent de contractistes públics, sinó sobretot visió estratègica i compromís polític.” (Comisió 
Europea, 2017, pág. 9) Alguns Estats membres van realitzar el MEAT, “incloent criteris ecològics 
obligatoris en els seus procediments de contractació”, d’altres “podrien considerar establir objectius 
voluntaris per supervisar l’adopció” (Comisió Europea, 2017, pág. 9). De totes maneres, “per obtenir 
resultats òptims en la contractació pública, els criteris estratègics han d’aplicar-se de forma 
sistemàtica.” (Comisió Europea, 2017, pág. 9) Això pot aconseguir-se mitjançant un “suport pràctic 
ampli, tal com la divulgació de normes, metodologies per establir paràmetres de referencia, 
actualitzacions regulars d’etiquetes i criteris d’avaluació, i disponibilitat d’una biblioteca de bones 
pràctiques.” (Comisió Europea, 2017, p. 9) 
El Pacte d’Amsterdam senyala diversos elements com a guies de l’Agenda Urbana per a l’UE, entre 

d’altres, la qualitat de l’aire, l’adaptació climàtica (incloses solucions d’infraestructures verdes), la 

transició energètica, l’ús sostenible del sòl i solucions basades en la naturalesa12 o la innovació i 

contractacions públiques responsables13 (Urban Agenda for the EU. Pact of Amsterdam, 2016, p. 7). 

El Pacte també inclou temes transversals com regeneració urbana (inclosos aspectes socials, 

econòmics, ambientals, espacials i culturals) així com re-urbanitzacions de zones industrials 

abandonades amb l’objectiu de limitar el consum de zones verdes (Urban Agenda for the EU. Pact of 

Amsterdam, 2016, p. 8). També te una dimensió internacional amb l’enllaç amb “la Nova Agenda 

Urbana (Habitat III) de l’ONU”, “els Objectius de Desenvolupament Sostenible (SDGs en les sigles en 

anglès, 2030 Agenda de Desenvolupament Sostenible) de l’ONU i els Acords del canvi climàtic de 

Paris de Desembre de 2015” (Urban Agenda for the EU. Pact of Amsterdam, 2016, p. 8) 

A la vegada, iniciatives com la del GPP 2020 sobre compres públiques compromeses amb una 
economia baixa en carboni han demostrat que és possible estalviar una gran quantitat d’energia i 
CO2 a través de compres de productes, serveis i treballs innovadors (GPP 2020, 2016, pág. 2). 
Aquest compromís es materialitza en exemples com el lloguer de motocicletes elèctriques per a la 
Policia Local de Barcelona, la contractació conjunta d’energia per part de l’empresa pública Consip a 
Italià o la contractació del 100% de l’electricitat de procedència d’energia verda a Ljubljana a 
Eslovènia.  
A nivell estatal, el govern va aprovar el 7 de desembre de 2018 el “Plan de Contratación Pública 
Ecológica de la Administración General del Estado 2018-2025”. Aquest Pla te per objectius “promoure 
l’adquisició per part de l’administració pública de bens, obres i serveis amb el menor impacte 
mediambiental possible; servir com instrument d’impuls de la Estratègia Espanyola d’Economia 

                                                
11 “Oferta econòmicament més avantatjosa que permet concedir més rellevància a la qualitat.” 
(Comisión Europea, 2017, peu de pàgina número 24)  
12 Ús sostenible del sòl i solucions basades en la naturalesa: “L’objectiu és assegurar que els canvis 
en les Àrees Urbanes (creixement, contracció i regeneració) son respectuoses amb el medi ambient, 
millorant la qualitat de la vida. El focus serà: expansió urbana, desenvolupament d’antigues zones 
industrials i les àrees urbanes verdes/en rehabilitació.” (Urban Agenda for the EU. Pact of Amsterdam, 
2016, p. IV) 
13 Innovació i contractacions públiques responsables: “L’objectiu és utilitzar aquesta poderosa eina 
per dirigir-se a objectius socials i ambientals i fer més amb menys.” (Urban Agenda for the EU. Pact of 
Amsterdam, 2016, p. iv) 
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Circular, baixa en carboni, eficient en recursos, sense residus, no contaminant i eco-innovadora, i 
donar suport a mesures concretes per aconseguir un creixement intel·ligent, sostenible i innovador.” 
(Gobierno de España. Ministerio para la Transición Ecológica, 2018) A més “introdueix criteris per a la 
selecció d’empreses que disposin d’un sistema de gestió ambiental adherit al Sistema comunitari 
d’ecogestió i ecoauditoria, conegut com EMAS, i valorar la vida útil llarga de la compra a realitzar, en 
detriment d’aquells productes amb obsolescència programada.” (Gobierno de España. Ministerio para 
la Transición Ecológica, 2018) El Pla entén que aquestes mesures tindran un valor exemplaritzant, 
influenciaran en el mercat i incentivaran el sector privat cap a noves formes de producció i consum 
més respectuoses amb el medi ambient (Gobierno de España. Ministerio para la Transición 
Ecológica, 2018). 
Aquest Pla de Contractació Pública Ecològica està en línia amb les iniciatives europees com la 
Estratègia Europa 2020, que entre d’altres mesures, pretén que a 2020 es redueixin les emissions de 
gasos d’efecte hivernacle a un 20% menys dels nivells de 1990, que un 20% de l’energia utilitzada 
sigui renovable o que s’incrementi un 20% l’eficiència energètica (Comisió Europea, 2019). També el 
Pla de Contractació Pública Ecològica s’enllaça amb la Estratègia Espanyola de Responsabilitat 
Social de les Empreses, que inclou les administracions públiques i les empreses públiques, i 
“estableix un compromís de contribuir a donar llum models de gestió sostenibles en el temps, a través 
d’una cultura innovadora basada en criteris ambientals (Gobierno de España. Ministerio para la 
Transición Ecológica, 2018). 
Al Pla d’Acció Comarcal (PAC) del Vallès Oriental s’afirma que: 

Els poders públics han de vetllar per la protecció del medi ambient per mitjà de polítiques 
públiques basades en el desenvolupament sostenible i la solidaritat intergeneracional. Afegeix 
que les polítiques ambientals s’han de dirigir especialment a reduir les diferents formes de 
contaminació, fixar estàndards i nivells mínims de protecció, articular mesures correctives de 
l’impacte ambiental, utilitzar racionalment els recursos naturals, prevenir i controlar l’erosió i 
les activitats que alteren el règim atmosfèric i climàtic, i respectar els principis de preservació 
del medi. (Consell Comarcal del Vallès Oriental, 2018, p. 20) 

El PAC senyala també els àmbits d’actuació: eficiència energètica, educació i conscienciació 
ambiental, innovació, protecció del medi ambient, suport a l’activitat econòmica, servei d’assistència 
tècnica a municipis, mobilitat i Oficina Tècnica de Medi Ambient i Territori. (Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, 2018, p. 20-22) 
7.4. L’ús del mòbil en el lloc de treball  
El mòbil, tot i permetre’ns coses positives com accés a molta informació o connectivitat instantània 
amb persones també ajuda a desenvolupar mals hàbits com necessitats de saber o parlar amb gent 
permanentment, necessitat de consultar la pantalla constantment o esdevenir una eina de distracció 
en general. Així, inspirant-nos en Aristòtil, podem dir que un hàbit com necessitar permanentment el 
mòbil constitueix el caràcter moral d’una persona o col·lectiu i pot qualificar-se de corrupció si, com 
hem dit, soscava la moralitat del rol ocupat o els objectius i processos institucionals. 
Per exemple si un/a servidor/a públic/a te l’hàbit de constantment consultar el mòbil per raons no 
relacionades amb el treball s’està soscavant la moralitat del rol ocupat o els objectius i processos 
institucionals ja que per exemple s’està invertint diners públics en un treball que requeriria menys 
recursos econòmics i de temps. Es podria argumentar que l’ús del mòbil serveix com una pausa 
necessària per seguir posteriorment el treball amb més concentració. De totes maneres, el mòbil i 
aquestes petites pauses, serveixen més bé per allargar en el temps una feina ja que al deixar de 
treballar, anar al mòbil personal i tornar al treball no només és una pèrdua de temps estar al mòbil 
sinó en concentrar-se de nou en aquelles tasques a fer. També aquestes petites pauses amb el mòbil 
no aporten efectes positius pel cos com podria ser aixecar-se a estirar les cames o altres necessitats 
fisiològiques.  
7.5. Xarxes socials 
El Dictamen (Consulta 10/2018) de 25 de febrer de 2019 de la Comissió de Ètica Judicial versa sobre 
l’ús de les xarxes socials tant identificant-se l’usuari com a membre del poder judicial, com a ciutadà o 
sota un pseudònim o alies. Aquesta Dictamen també pot ser rellevant per als possibles situacions i 
dilemes ètics que es poden generar en l’Administració Pública en general i les seves tretze 
conclusions podrien extrapolar-se (Comisión de Ética Judicial, 2019, p. 11-13): 

1. La participació dels jutges en les xarxes socials no és contraria als Principis d’Ètica Judicial, 

però la forma de presentar-se i intervenir pot generar riscos en relació amb el respecte als 

principis d’ètica judicial, que poden veure’s afectat en tot cas, encara que no s’identifiquin com 

jutges. 

2. Els jutges poden presentar-se públicament com a tals en les xarxes socials. Però haurien 

d’efectuar una prèvia valoració ètica sobre la forma de presentar-se i avaluar en què mesura 
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la seva identificació en les xarxes socials com integrants del Poder Judicial, bé de forma 

directa, bé de forma indirecta mitjançant un alies, pot condicionar els continguts, opinions o 

comportaments que facin públics en aquestes xarxes socials, així com les seves reaccions a 

publicacions de terceres persones. 

3.  També han de ser conscients que quant més dades de la seva “identitat judicial” aportin, 

major serà el risc que les seves intervencions i publicacions puguin incidir en qüestions 

relacionades amb l’ètica judicial, especialment en la percepció aliena sobre independència 

judicial, aparença d’imparcialitat i integritat. 

4. Els jutges, en l’exercici de la seva llibertat d’expressió, poden expressar en les xarxes socials 

les seves opinions particulars, ja tinguin naturalesa jurídica o no, així com reaccionar davant 

publicacions alienes en les formes habitualment utilitzats pels usuaris en xarxes socials.  

5. L’accés dels jutges identificats com a tals a les xarxes socials poden afavorir el compliment 

dels deures ètics relacionats amb la funció pedagògica o amb la defensa dels drets 

fonamentals i els valors en els que es sustenta el nostre ordenament jurídic.  

6. En tot cas, la intervenció dels jutges en les xarxes socials tindrà que estar presidida per la 

prudència, i haurà de velar de forma molt especial per preservar l’aparença d’imparcialitat. 

7. L’expressió d’opinions, comentaris i reaccions pels jutges en les xarxes socials poden afectar 

greument l’aparença d’independència i d’imparcialitat, a més de ser reflex d’una conducta que 

ha de preservar la dignitat de la funció jurisdiccional. 

8. En tot cas, els jutges hauran d’evitat qualsevol referencia a qüestions directes o indirectament 

relacionades amb els assumptes dels que estan coneixent.  

9. L’ús pel jutge de formules de contacte amb terceres persones en les xarxes socials es 

susceptible de generar una aparença de favoritisme. Tal risc adquireix major rellevància en el 

contacte amb professionals vinculats a l’Administració de Justícia que tinguin alguna 

intervenció o possibilitat d’intervenció en el jutjat o tribunal on el jutge exercici les seves 

funcions. Per evitar aquesta aparença, els jutges han de valorar la procedència de no establir 

o d’interrompre aquells contactes que poguessin contribuir a generar-la.  

10. […] Serà la elemental prudència, que ha de presidir l’exercici de la llibertat d’expressió del 

jutge, la que haurà d’aconsellar-lo sobre l’extensió i pluralitat en l’ús de les formules de 

contacte amb tercers.  

11. La Comissió no ha de suplantar al jutge en la valoració de la seva pròpia conducta i de la 

seva incidència en els Principis d’Ètica Judicial. Tot i així, dins de la funció d’interpretació de 

tals principis, opinem que la participació del jutge en les xarxes socials ha d’estar presidida, 

amb caràcter general, per la prudència i la mesura. 

12. […]polèmiques, el principi de cortesia ha d’informar en el pla ètic qualsevol actuació del jutge 

en la mesura que contribueixi amb això a fomentar una actitud positiva de respecte i 

confiança de la societat en el Poder Judicial. 

13. Per tant, la prudència i la cortesia han de determinar els termes i el to de la participació en el 

debat i la decisió, en el seu cas, de prosseguir la conversació o posar fi a la mateixa. 
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2. Aprovar les accions del Pla d’integritat Ètica següents: 

 
Elements de la 
infraestructura de 
l'ètica 

Títol de les 
accions  

Descripció de l'acció 

Compromís polític Exemplaritat dels 
càrrecs electes 

El capteniment dels càrrecs electes ha de servir com exemple de bon 
comportament a la resta de servidors públic i als ciutadans 

Fomentar la creació 
de la Infraestructura 
de l'ètica 

Dotar de recursos tècnics i materials per crear la Infraestructura de l'ètica 

Garantir una bona 
Administració 
Pública  

Compromís polític en el garantiment d'una bona Administració Pública i bon 
Govern. Com defineix la llei 19/2014, per bon govern s’entén “els principis, 
les obligacions i les regles sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de 
l’Administració, i els principis ètics i les bones pràctiques d’acord amb els 
quals han d’actuar els alts càrrecs de l’Administració, els càrrecs directius i la 
resta de 21 personal al servei de l’Administració, amb l’objectiu que aquesta 
funcioni amb la màxima transparència, qualitat i equitat, i amb garantia de 
retiment de comptes.” 

Fer públics les 
subvencions i ajuts 
públics així com 
justificar-los 

D’acord amb l’Article 15 de la Llei 19/2014 de Transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, s’han de justificar les subvencions i ajuts 
públics 

Professionalització 
de la Direcció 
Pública 

El Projecte de llei d’ordenació del Sistema de Direcció Pública Professional 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic 
descriu les funcions dels llocs de direcció pública professional. Així, “de 
conformitat amb allò que estableix aquesta Llei, els llocs que s'enquadren en 
el Sistema de Direcció Pública Professional tindran les següents funcions o 
responsabilitats directives o gerencials:  
a) Participar en la formulació i en l'execució de polítiques públiques i en el 
disseny i aplicació de la normativa competència del mateix departament o de 
l'entitat corresponent. 
b) Participar en la planificació estratègica i dur a terme la planificació 
operativa de les funcions que tingui assignades. 
c) Vetllar per l'assoliment dels objectius i resultats dels serveis que tinguin 
encomanats. 
d) Coordinar les activitats i els recursos de l'àmbit d'actuació que tinguin 
assignat.  
e) Gestionar les infraestructures i els recursos materials i tecnològics i dirigir i 
coordinar els equips professionals propis de la unitat directiva o de l'entitat. 
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f) Actuar sota criteris d'eficiència i eficàcia en l'ús dels recursos econòmics i 
garantir la sostenibilitat financera del seu àmbit d'actuació. 
g) Desenvolupar polítiques d'innovació, millora de resultats i impuls de la 
qualitat institucional i dels valors públics. 
h) Totes aquells que constin en la corresponent descripció de lloc de treball, 
d’acord amb el que preveu l’article 3, en el nomenament o contracte, d’acord 
amb el que preveu l’article 11.4.” 

Garantir un sistema 
de contractació 
basat en el mèrit i 
no en 
consideracions 
polítiques i separar 
les carreres entre 
polítics i buròcrates 

Garantir un sistema de contractació basat en el mèrit i no en consideracions 
polítiques (Dahlström & Lapuente, 2018, p. 12): separació de carreres [entre 
polítics i buròcrates]. En el Consell Comarcal del Vallès Oriental s’han posat 
en marxa iniciatives com la professionalització de la Gerència per tal de  
professionalitzar i crear coneixement en i de l’organització.“Els superiors han 
d’assumir la responsabilitat de les accions que supervisen i oferir una 
percepció de confiança” (Dahlström & Lapuente, 2018, p. 47). Els dos 
acadèmics “pensen que les relacions en el més alt de l’organització 
determinen els contorns del contracte psicològic o relacional dins de la 
organització” (Dahlström & Lapuente, 2018, p. 48). Es poden arribar a acords 
perquè la meritocràcia i la independència professional siguin els criteris a 
seguir en la contractació pública i si no son seguides, establir sancions. 
Servidors públics han d’accedir als llocs de treball en funció dels mèrits, 
capacitats, competència i evitar sistemes memorístics d’accés.  
A més les administracions han de desenvolupar mecanismes per tenir 
presents professionals dels sector privat que poden aportar elements 
necessaris  per l’organització o els seus projectes.   

Marc legal eficaç Complir la legalitat Com indica el “Informe sobre Transparència, accés a la informació pública i 
bon govern de juliol de 2018” del Síndic de Greuges, la Llei 19/2014 en 
general ha patit un estancament en la seva aplicació i cal, més enllà de 
recursos materials o la situació contextual, voluntat política per aplicar-la sota 
el risc d’incomplir la legalitat (Síndic de Greuges de Catalunya, 2018, p. 49). 

Creació de llistes 
blanques 

Creació de llistes blanques d’empreses que actuen en línia amb aquesta 
infraestructura ètica. Una llista blanca és un registre d'entitats que per 
diverses raons poden obtenir algun privilegi particular, servei, mobilitat, accés 
o reconeixement, en aquest cas pel seu compromís ètic i el bon fer 
professional. 

Instruments 
d'alertament 

Crear instruments d'alertament inspirats pel model d'assetjament sexual que 
triangula la vigilància i intenta evitar la conxorxa entre parts. Per alertador 
s’entén: qualsevol persona que tenint una convicció raonable sobre la 
fiabilitat d’una informació constitutiva d’alerta a la que hagi tingut accés, la 
posa en coneixement de tercers mitjançant denuncia administrativa, o davant 
l’autoritat judicial o el Ministeri Fiscal o a través d’un canal de recepció 
d’alertes. No tindrà la consideració d’alertador la persona que actuí com a tal 
a canvi d’una remuneració econòmica o contraprestació patrimonial de 
qualsevol índole. Amb aquesta excepció, serà irrellevant la motivació del 
alertador. (Proposta de llei de Protecció Integral dels Alertadors) 

Mesures 
encaminades a 
corregir la mala 
qualitat jurídica, que 
alhora afecta la 
qualitat democràtica 

Mecanismes per millorar la tècnica, redacció i llenguatge jurídic, la mala 
regulació jurídica i la inseguretat jurídica . Creació de normes sistèmiques, 
coherents i evitant la inflació normativa. Fer ús d'un llenguatge clar i precís a 
la vegada que avaluar l'impacte normatiu, si es contradiuen amb altres 
normes i especificar quines substitueix. 

Crear mecanismes 
de responsabilitat, a 
més de 
desenvolupar una 
ètica i bon fer 
professional 

Necessitat de crear mecanismes de responsabilitat, a més de desenvolupar 
una ètica i bon fer professional que eviti que males pràctiques i que els 
delictes segueixin succint sense que els mecanismes formals o informals de 
vigilància i responsabilitat funcionin 

Mecanismes 
eficaços de 
responsabilitat 
política 

Publicar la petjada 
normativa i l'agenda 
del President del 
Consell Comarcal 
del Vallès Oriental  

Fer publiques la petjada normativa i l'agenda del President del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental  

Màxima claredat 
possible a l’hora de 
presentar la 
informació 

Màxima claredat possible a l’hora de presentar la informació, de manera que 
els i les ciutadanes puguin avaluar la gestió per part dels servidors públiques 
i poder demanar rendició de comptes 

Codis de conducta 
viables 

 Codi ètic  Funció disciplinaria, basada en els valors als quals s'aspira, llenguatge 
planer, to positiu. Normalment els codis per una banda, una funció 
disciplinaria i, per altra, una basada en els valors als quals s’aspira. 
D’aquesta forma, un bon codi té un llenguatge planer, un to positiu i dirigit a 
un públic específic, sigui “tot el servei públic o bé un organisme en particular” 
(Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmics, 1998, p. 49). A 
més, s’ha d’intentar aconseguir la participació dels empleats per tal que el 
codi representi les preocupacions ètiques de la gent que els farà servir així 
com fer al llarg del temps adaptacions professionals basades en els 
problemes reals que puguin sorgir. El codis de conducta normalment 
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contenen: “(1) un resum de les raons, context, administració, i autoritat del 
codi; (2) una descripció de la Institució, incloent-la com filosofia de la 
Institució; (3) una llista d’expectatives per a la conducta dels servidors públics 
pel que fa a temes com alertadors, seguretat en el lloc de treball, seguretat, 
suborns, abús de substàncies i assetjament; i (4) una referencia a 
regulacions legals que pertanyen a la Institució” (Tenbrunsel, Smith-Crowe, & 
Umphress, 2003, p. 289). Creació d’una declaració de missió i normes de 
rendiment dels servidors públics. Creació d’una declaració de missió i 
normes de rendiment dels servidors públics. Com a guia o substitució 
d'aquests documents es podria utilitzar el Pla d'Acció Comarcal (PAC) del 
Vallès Oriental. Els codis ètics han de “considerar el context, contingut, la 
implementació i execució del codi pot millorar la seva efectivitat, a través de 
l’adopció d’un punt de vista des de l’interior de l’organització” (Lawton, 2004, 
p. 94-95). S’ha de distingir entre els codis ètics que es relacionen amb la 
conducta ètica dels servidors públics i els codis de conducta que son més 
amplis en l’enfocament i cobreixen les pràctiques organitzacionals i les 
conductes de l’empleat (Lawton, 2004). Els codis ètics mostren l’aproximació 
basada en la integritat i els codis de conducta es basen en el model de 
‘compliance’ (Lawton, 2004). Els codis ètics han de “considerar el context, 
contingut, la implementació i execució del codi pot millorar la seva efectivitat, 
a través de l’adopció d’un punt de vista des de l’interior de l’organització” 
(Lawton, 2004, p. 94-95). Un codi ètic realitza les següents funcions (Lawton, 
2004, p. 95): 
1. Ofereix una declaració clara dels valors, rols i obligacions, drets i 
responsabilitats. 
2. Clarifica el comportament ètic esperat dels servidors públics. 
3. Actua com a guia per desenvolupar una conducta ètica. 
4. Forma un conjunt de criteris independents, consistents i predeterminats de 
conducta ètica. 
5. Ajuda a resoldre els possibles dilemes ètics. 
6. Clarifica procediments i sancions per adreçar la mala conducta. 
7. Minimitza l’ambigüitat i redueix la incertesa. 
8. Ofereix una declaració coherent de conducta ètica, relacionant afirmacions 
ètiques que poden estar disperses en diverses legislacions. 
9. Promociona confiança publica i confiança en el rendiment ètic dels oficials 
públics. 
10. Genera orgull entre el staff. 
11. Reafirma els valors del servei públic en els servidors actuals i inspirar 
una nova  generació de servidors públics. 
12. Estableix credibilitat externa i indicat que l’ètica s’està prenent 
seriosament. 
Com em dit anteriorment, aquests documents poden basar-se en la integritat, 
“defineixen en termes generals els valors a aspirar i es centren en encoratjar 
el bon comportament”, “mentre que els basats en el ‘compliance’ es basen 
en l’estricte compliment de les regles detallades, normalment definides en la 
legislació, indicant el tipus de comportament que pot ser evitat.” (Lawton, 
2004, p. 96) 
  

Programa de 
Compliance  

Com podem llegir al "Programa de prevenció de riscos penals" de SAVOSA 
la Llei orgànica 5/2010, de 22 de juny "va introduir per primera vegada en el 
nostre ordenament la responsabilitat penal directa de les persones jurídiques 
pels actes comesos pels seus directius i persones sotmeses a l'autoritat 
d'aquests, en l'exercici de l'activitat empresarial i en el seu profit. Aquesta 
reforma converteix a les persones jurídiques en subjectes immediats del Dret 
Penal susceptibles de cometre delictes, al marge de les concretes persones 
físiques que les integrin, i de ser per això sancionades amb autèntiques 
penes." (pàg. 1) Al mateix document s'afirma que el "Compliance té com a 
finalitat identificar les normes, procediments i instruments que s'han establert 
per evitar i prevenir l'incompliment de la normativa legal amb rellevància 
penal que pugui ser aplicable a la societat i al seu personal i adaptar-los al 
nou marc normatiu de la responsabilitat penal de les persones jurídiques." 
(pàg. 3)                                                                                                                                                                                      
SAVOSA en tant que empresa pública està obligada legalment a tenir un 
programa de Compliance. Pel que fa al Consell Comarcal del Vallès Oriental 
i al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental no estan 
obligats legalment. De totes maneres, sembla ser que la legalitat i els òrgans 
judicials van encaminats a estendre el Compliance més enllà. Un exemple 
d'això pot ser la Circular 1/2016 de la Fiscalia General de l'Estat.          

Formació en ètica 
pública, deontologia 
així com en els 
valors públics i 
professionals de les 
administracions 
públiques 

Més enllà de formació tècnica, d’adaptació al lloc de treball o de riscos 
laborals s’hauria de realitzar formació en ètica pública, deontologia així com 
en els valors públics i professionals de les administracions públiques. Així per 
exemple seria rellevant incloure formació en filosofia política, en corrents 
com el Republicanisme o l’ètica de la cura per posar en valor les Institucions 
públiques i les virtuts que ha de tenir un bon servidor públic. Fer formació 
regular i altres activitats per crear consciència sobre la importància de la 
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bona conducta i el seguiment dels elements de la Infraestructura de l'ètica 

Mecanismes 
d'adaptació 
professional  

Utilitzar exemples 
de bones pràctiques 
i iniciatives en ètica 
pública, 
transparència i bon 
fer en el sector  

Utilitzar exemples de bones pràctiques i iniciatives en ètica pública, 
transparència i bon fer en el sector així com enumerar i presentar males 
pràctiques per tal d’evitar-les i millorar les Institucions i les seves accions 

Iniciar un debat 
entre els servidors 
públics sobre la 
Institució, la 
formació i la 
infraestructura ètica 
per millorar-les i 
reforçar-les 

Iniciar un debat entre els servidors públics per tal que sorgeixin els punts 
forts i dèbils de l’organització amb tècniques com el anàlisis DAFO, pluja 
d’idees o focus grup. En el mateix sentit, caldria veure i preguntar als 
servidors públics què pensen de la pròpia formació i la infraestructura ètica 
per tenir sempre referències en els punts a millorar i els elements a reforçar o 
potenciar 

Crear una xarxa o 
plataforma de 
formació que integri 
les diverses 
iniciatives i 
formacions de les 
administracions 
públiques catalanes 

A la vegada seria interessant crear una xarxa o plataforma de formació en 
temes d’ètica pública i professional, bon govern, transparència o 
administració publica en general que integri les diverses iniciatives i 
formacions de les administracions públiques catalanes. Formació tant a 
través de píndoles sobre temes concrets com formació de llarg recorregut, 
anual i col·laborant amb altres administracions públiques 

Tenir en compte el 
context del servei 
públic en el 
funcionament i les 
reformes que es 
poden fer de 
manera que no 
generin conductes 
corruptes o 
èticament 
rebutjables 

Tenir en compte el context del servei públic en el funcionament i les reformes 
que es poden fer de manera que no generin conductes corruptes o èticament 
rebutjables. Així cal detectar els perills que pot generar cada context i 
realitzar mesures per evitar-ho o sancionar-ho 

Condicions 
generals del servei 
públic que hi 
ajudin 

Millores qualitatives 
a petita escala 

Caldria identificar mesures puntuals que comportin una transformació 
gradual que acabi generant un canvi qualitatiu amb el pas dels temps o 
generant les condicions per una innovació disruptiva (Jimenez Asensio, 
2019). 

Transformació i 
adaptació 
permanent  

La creativitat i la iniciativa, juntament amb un lideratge innovador, altres 
habilitats toves i un pensament crític que aporti valor afegit a les 
organitzacions en front al que les màquines en poc temps faran molt millor 
que els propis empleats públics, son les noves competències que s’hauran 
d’acreditar pel treball professional en l’Administració Pública (Jimenez 
Asensio, 2019) També s’ha d’incloure empatia, comunicació, resiliència, 
capacitat d’adaptació, pensament crític o valors (Jimenez Asensio, 2019) 

Les polítiques de 
recursos humans 
poden ajudar a 
induir bon 
capteniment i lluita 
contra la corrupció 

Polítiques de recursos humans poden ajudar a induir bon capteniment i lluita 
contra la corrupció. Per aquest motiu s’ha de tenir clar que “determinen de 
quina manera es contracta, forma, supervisa, desenvolupa, recompensa i 
disciplina els funcionaris”; factors com el sou, la seguretat laboral i protecció i 
empara al  denunciant “inspirarà prou confiança per resistir-se a acceptar 
exigències inadequades que puguin rebre i per destapar la corrupció i 
informar sobre actuacions deshonestes.” (Organització de Cooperació i 
Desenvolupament Econòmics, 1998, p. 53-54) 

Compra estratègica Com a model d'inspiració podem citar la Contractació Pública Innovadora 
(CPI) de l'Ajuntament de Barcelona. La CPI vol introduir "la innovació lligada 
al desenvolupament de la sostenibilitat econòmica, social i ambiental, i com a 
element multiplicador que ajuda a crear ocupació i creixement econòmic, 
potencia els valors socials i ambientals a la vegada que dóna suport a les 
empreses innovadores que resolen els reptes de la ciutadania." (Guia de 
contractació pública innovadora, 2017, p.4) A més: “respondre a les 
necessitats que no troben solucions en el processos ordinaris.  
Es tracta d’utilitzar els diners públics per comprar el que necessitem, 
procurant fer la despesa amb estratègia, per assolir els nostres objectius de 
millorar i satisfer les necessitats de la ciutadania potenciant la innovació i la 
sostenibilitat. 
[…] obtenir solucions que s’ajustin molt més a les demandes reals de la 
societat i a ajudar a les empreses a ser més competitives. Volem estimular la 
creació de nous mercats locals, nous productes, nous mètodes de producció 
o noves maneres d’organització o subministrament i prestació de serveis. 
I com ho farem? La CPI comença en la pràctica amb una definició oberta de 
reptes i necessitats a solucionar i ofereix al mercat la possibilitat d’explicar 
com resoldre el problema, ja sigui amb solucions existents o no, però que 
disposin d’una bona relació qualitat-preu i tinguin en compte el cicle de vida 
en el càlcul i determinació dels costos. 
[…]compra [pública] que treballa per definició de reptes i solucions 
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sostenibles innovadores, sovint amb la implicació de multiplicitat d’actors.                                                                                                                                                                      
L’estratègia Europa 2020 per a un creixement intel·ligent, sostenible i 
integrador aposta per una economia basada en el coneixement i la innovació, 
amb un ús més eficaç dels recursos i que sigui més competitiva, amb alt 
nivell d’ocupació i buscant cohesió social i territorial.” (Guia de contractació 
pública innovadora, 2017, p.5-6) 

Avaluació de les 
polítiques públiques 
i accions 

Realitzar un estudi i avaluació de les polítiques públiques i accions 
realitzades 

Capacitació en la 
formació i el nombre 
necessari per 
gestionar i portar a 
terme el projecte. 
Enfortir els equips 
tècnics 

Incorporar perfils amb capacitat i formar-los. persones formades per entendre 
les complexitats (analítiques, interdisciplinàries i amb capacitats relacionals 
entre d'altres). capacitació en la formació, especialment davant dels reptes 
que la tecnologia i la intel·ligència artificial representa per l'administració 
pública i les plantilles actuals. Com adverteix el jurista Rafael Jiménez 
Asensio al seu article "El futuro de los juristas en la administración pública":  
en cuanto que buena parte de las tareas que realizan hoy en día serán 
automatizadas a medio plazo, están llamadas inevitablemente a contraerse 
muchísimo en número de efectivos (dotaciones) en los próximos años, salvo 
que tales instituciones quieran acumular personas sin (apenas) funciones en 
sus respectivas organizaciones, lo que sería algo así como autodestruirse, 
hipotecar sus presupuestos públicos o transformarse en entidades de 
beneficencia de funcionarios parcial o totalmente desocupados. [...] será muy 
importante para su mantenimiento a corto/medio plazo el contenido “creativo” 
de las tareas del puesto y, más aún, su dimensión social (tareas directivas, 
de asistencia, salud, educación, etc.). Lo que no implica que tales empleos 
no se vean también finalmente afectados. [...] El punto central por lo que a 
esta entrada importa es, sin embargo, otro: “Gran parte de las personas que 
pierden un puesto de trabajo debido a la tecnificación no son capaces de 
adecuarse a un nuevo mundo laboral. Ese problema afecta especialmente a 
los trabajadores de mayor edad, (quienes) forman una generación que no 
podrá adaptarse a la nueva economía impuesta por el uso ubicuo de las 
máquinas” (Latorre, 180-181). El problema emergerá en el sector público no 
tanto cuando se pierda el empleo, sino cuando desaparezcan las tareas para 
cuyo desempeño está preparado el funcionario. ¿Habrá espacio de 
reconversión?: en muchos casos no. Seamos sinceros. 

Cos coordinador 
de l'ètica 

Creació d’una 
Comissió d’Ètica 
Institucional  

Creació d’una Comissió d’Ètica Institucional com a cos coordinador de l’ètica, 
la formació i l'avaluació i millora continua 

Tenir en compte la 
llei d’alertadors, en 
procés de tramitació 
en el Parlament de 
Catalunya així com 
les directives i 
iniciatives europees 
a nivell de protecció 
dels alertadors i 
l'establiment de 
canals anònims de 
denuncia 

Tenir en compte la llei d’alertadors, en procés de tramitació en el Parlament 
de Catalunya, per poder desenvolupar encara més el processos de denuncia 
i la seguretat dels alertadors així com identificar possibles elements no 
contemplats en la actualitat.  Caldria considerar les directives i iniciatives 
europees a nivell de protecció dels alertadors i l'establiment de canals 
anònims de denuncia. Un model a seguir és la triangulació de la informació, 
seguint el model dels canals de denuncia d'assetjament sexual. 

Promoure la creació 
d’indicadors de 
transparència i bon 
govern en els 
processos 
d’avaluació i tenir en 
consideració els 
servidors públics 
per tal de tenir una 
visió interna 

Caldria promoure la creació d’indicadors de transparència i bon govern en els 
processos d’avaluació per tal de fer un diagnòstic de la situació de la 
Institució i poder fer millores progressives en aquells elements a millorar. 
Aquí també seria interessant tenir en consideració els servidors públics per 
tal de tenir una visió interna així com la possibilitat que una tercera part 
avaluï els programes d’integritat i anticorrupció, proveeixi de feedback sobre 
l’efectivitat, vulnerabilitat i recomani bones pràctiques i estratègies per 
millorar o reemplaçar els programes existents (Organització de Cooperació i 
Desenvolupament Econòmics, 2017, p. 21) 

Tenir en compte els 
problemes que 
també poden 
generar sistemes de 
control formal 

Cal però tenir en compte els problemes que també poden generar sistemes 
de control formal. Dahlström i Lapuente apunten que “en comparació amb el 
sistema intern de vigilància mútua entre polítics i buròcrates […] un 
mecanisme de vigilància extern es al mateix temps car i menys efectiu, donat 
que les oportunitats per obtenir beneficis privats de les activitats públiques 
son ubiques i els controls externs sempre es poden sortejar.” (Dahlström & 
Lapuente, 2018, p. 13) 

 
 
El president  
  
Alguna paraula? Votem.  
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El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 19 membres assistents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
El president 
 
Els dictàmens 5, 6 i 7 de cessió de l’ús temporal de carpes plegables els hem agrupat per 
votar-los conjuntament 
 
Coneguda la part dispositiva dels dictàmens de Presidència, de 5 d’abril de 2019, que són 
els que segueixen: 
 
5. Dictamen de cessió de l'ús temporal de carpes plegables a l’Ajuntament de la 
Llagosta. 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 7 de gener de 2019, registre d’entrada núm. E2019000252, l’Ajuntament de la 

Llagosta va sol·licitar la cessió de 12 carpes. 
 

2. El 16 de gener de 2019, el Ple va aprovar cedir, temporalment, l’ús de 12 carpes a 
l’Ajuntament de la Llagosta pel 28 d’abril de 2019. 
 

3. El 22 de febrer de 2019, registre d’entrada núm. E2019002472, l’Ajuntament de la 
Llagosta va sol·licitar la modificació de la cessió de les carpes del 28 d’abril de 2019 al 
19 de maig de 2019. 

 
4. El 25 de març de 2019, la senyora Esther Garcia Garcia, cap de l'Àrea de 

Desenvolupament Local, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 15 de setembre de 2015, mitjançant el Decret de Presidència 119/2015, el Consell Comarcal 

va acceptar la cessió de la propietat de 27 carpes plegables de 3x3 amb tots els seus elements 
complementaris (bossa de transport, una bossa addicional amb 3 parets de tancament integral. 4 
peanes (contrapès) 3 indivisibles i 1 divisible que permet bloquejar fins a 4 potes a la vegada en 
cas de col·locar carpes contigües) atorgada per Decret de 10 de juliol de 2015 de la 
vicepresidenta 1a i presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la 
Diputació de Barcelona, així com les condicions per a la seva formalització, en el marc del règim 
regulador del Pla “Xarxa de Governs 2012-2015”. 
 

NÚM. CARPES IMPORT UNITARI 
CARPES (IVA inclòs) 

APORTACIÓ 
DIPUTACIÓ 

CODI XBMQ 

27 591,69 € 15.975,63 € 15/Y/212397 

 
2. El dia 7 de gener 2019 amb registre d’entrada núm. E2019000252, l’Ajuntament de La Llagosta 

va presentar sol·licitud per a la cessió de 12 carpes pel dia 28 d’abril 2019 
 

3. I el dia 22 de febrer 2019 amb registre d’entrada núm. E2019002472, l’Ajuntament de La Llagosta 
va presentar sol·licitud per a la cessió de 12 carpes en concepte de canvi de dates, del 28 d’abril 
pel dia 19 de maig 2019.   

 
 
Per tant, PROPOSO, 
 
1. Cedir, temporalment, l’ús de 12 carpes esmentades al fet primer, a l’Ajuntament de La Llagosta, 

d’acord amb les condicions següents: 
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a) Material: 12 carpes plegables de 3x3 amb tots els seus elements complementaris (bossa de 

transport, una bossa addicional amb 3 parets de tancament integral. 4 peanes (contrapès) 3 
indivisibles i 1 divisible que permet bloquejar fins a 4 potes a la vegada en cas de col·locar 
carpes contigües). 
 

b) Data:19 de maig 2019 
 

c) Obligacions de l’Ajuntament: 
 

- Recollida, transport, muntatge i retorn de les carpes, des de la seva ubicació al municipi i 
viceversa. Mínim dues persones per a la feina de càrrega i descàrrega.  
 
La ubicació actual de les carpes és a l’Avinguda de Sant Julià, 83, 08403-Granollers a la 
seu de l’empresa DIMAS, encarregada del manteniment i emmagatzematge de les carpes 
T. 938 466 282 

 
- Retornar les carpes en perfecte estat i, en tot cas, en el mateix estat en què li van ser 

lliurades. 
 

- Formalitzar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els possibles danys que 
es puguin produir. 

 
- Respectar les normatives que s’hagin de tenir en compte en funció del lloc on s’instal·lin 

les carpes. 
 

- Assumir de forma exclusiva qualsevol responsabilitat que es pugui produir com a 
conseqüència de l’ús de les carpes cedides en prèstec. 
 

- Respectar les recomanacions específiques incorporades al document “Recomanacions 
de bon ús de les carpes”, que s’incorpora a aquest Decret com a Annex I. 

 
- En el cas que la utilització del material comporti la destrucció o deteriorament del 

material, l’Ajuntament estarà obligat a reintegrar el cost total de les despeses de 
reconstrucció o reparació respectives i a dipositar-ne prèviament l’import. I en el cas que 
els danys siguin de caràcter irreparable, l’Ajuntament indemnitzarà al Consell Comarcal 
amb la mateixa quantia que el valor dels béns destruïts o amb l’import del deteriorament 
efectivament produït. 

 
5. El 5 d´abril de 2019 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. El Decret de Presidència 119/2015, de 15 de setembre, d’acceptació de la cessió de la 

propietat de Carpes plegables de 3x3 amb tots els seus elements complementaris. 
 

2. La sol·licitud de canvi de dates per a la cessió de l’Ajuntament de la Llagosta, de 22 de 
febrer de 2019, registre d’entrada núm. E2018002472. 
 

3. 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, estableix que és competència 
del 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, 
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PROPOSO,  al Ple que acordi: 
 
1. Modificar l’acord del Ple de 16 de gener de 2019, de cessió, temporal, de l’ús de les 

carpes a l’Ajuntament de la Llagosta, i fixar el període de cessió pel 19 de maig de 2019 
d’acord amb la sol·licitud de l’Ajuntament i les condicions esmentades en l’informe, 
següents: 
 
a) Material: 12 carpes plegables de 3x3 amb tots els seus elements complementaris 

(Bossa de transport, una bossa addicional amb 3 parets de tancament integral. 4 
peanes (contrapès) 3 indivisibles i 1 divisible que permet bloquejar fins a 4 potes a la 
vegada en cas de col·locar carpes contigües) 
 

b) Obligacions de l’Ajuntament: 
- Recollida, transport, muntatge i retorn de les carpes, des de la seva ubicació al 

municipi i viceversa. 
La ubicació actual de les carpes és al Carrer Barcelonès, núm. 47, de les 
Franqueses del Vallès. 

- Retornar les carpes en perfecte estat i, en tot cas, en el mateix estat què li van 
ser lliurades. 

- Formalitzar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els possibles 
danys que es puguin produir. 

- Respectar les normatives que s’hagin de tenir en compte en funció del lloc on 
s’instal·lin les carpes. 

- Assumir de forma exclusiva qualsevol responsabilitat que es pugui produir com a 
conseqüència de l’ús de les carpes cedides en préstec. 

- Respectar les recomanacions específiques incorporades al document 
“Recomanacions de bon ús de les carpes”, que s’incorpora a aquesta proposta 
com a Annex I. 

- En el cas que la utilització del material comporti la destrucció o deteriorament del 
material, l’Ajuntament estarà obligat a reintegrar el cost total de les despeses de 
reconstrucció o reparació respectives i a dipositar-ne prèviament l’import. 
En el cas que els danys siguin de caràcter irreparable, l’Ajuntament indemnitzarà 
al Consell Comarcal amb la mateixa quantia que el valor dels béns destruïts o 
amb l’import del deteriorament efectivament produït. 

 
2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament. 
 
ANNEX 1 
RECOMANACIONS DE BON ÚS DE LES CARPES 
 
1. Inclemències meteorològiques. 

Us recordem que l’ajuntament és responsable durant el temps que les carpes estiguin 
muntades, de la seva conservació i bon ús i que cal protegir-les del vent i la pluja. 
 

2. No està permès enganxar cap rètol adhesiu, cinta adhesiva, grapes, etc. Ni a les 
lones, ni a la estructura d’alumini. 
La millor manera de penjar rètols és aprofitant el velcro de la part interna del tendal de la 
carpa. Un altre sistema de penjar rètols és lligar-los amb cordills o brides a l’estructura 
metàl·lica, Cal tenir en compte que s’han de retirar abans del desmuntatge. 
 

3. No està permès cuinar dins la carpa. 
Queda expressament prohibit cuinar, fer barbacoes, fregir, etc. Dins de les carpes. 
Queda exclòs de la prohibició la preparació d’entrepans o altres aliments que no s’hagin 
de cuinar, tot i que en aquest cas el firaire posarà especial atenció i es farà responsable 
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de netejar qualsevol taca o desperfecte que hagi pogut ocasionar. També s’aplicarà 
aquest criteri en cas de les begudes. 
 

4. Els laterals que s’hagin de treure es guardaran dins de les seves bosses. 
Si es necessita treure un o més laterals de la carpa, s’hauran de plegar correctament i 
guardar-se dins de la seva bossa, sempre sec i net. Es recomana no deixar els laterals a 
terra ni obrir un lateral de manera parcial, ja que una part queda tocant a terra. Els 
laterals han d’estar completament col·locats o guardats. 
 

5. El firaire té l’obligació de deixar la carpa en el mateix estat que li ha estat lliurada. 
Si s’han penjat rètols, fils, brides o qualsevol altre element, s’ha de retirar abans de 
marxar. Igualment ha de netejar qualsevol taca que hagi pogut fer. També s’ha de retirar 
la instal·lació elèctrica.” 

 
 
6. Dictamen de cessió de l'ús temporal de carpes plegables a l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt. 
 
 “RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 15 de març de 2019, la senyora Esther Garcia Garcia, cap de l'Àrea de 

Desenvolupament Local, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 15 de setembre de 2015, mitjançant el Decret de Presidència 119/2015, el Consell Comarcal 

va acceptar la cessió de la propietat de 27 carpes plegables de 3x3 amb tots els seus elements 
complementaris (bossa de transport, una bossa addicional amb 3 parets de tancament integral. 4 
peanes (contrapès) 3 indivisibles i 1 divisible que permet bloquejar fins a 4 potes a la vegada en 
cas de col·locar carpes contigües) atorgada per Decret de 10 de juliol de 2015 de la 
vicepresidenta 1a i presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la 
Diputació de Barcelona, així com les condicions per a la seva formalització, en el marc del règim 
regulador del Pla “Xarxa de Governs 2012-2015”. 
 

NÚM. CARPES IMPORT UNITARI 
CARPES (IVA inclòs) 

APORTACIÓ 
DIPUTACIÓ 

CODI XBMQ 

27 591,69 € 15.975,63 € 15/Y/212397 

 
2. El dia 5 de febrer 2019 amb registre d’entrada núm. E2019001729, l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 

va presentar sol·licitud per a la cessió de 20 carpes.  
 
Per tant, PROPOSO, 
 
2. Cedir, temporalment, l’ús de 20 carpes esmentades al fet primer, a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, 

d’acord amb les condicions següents: 
 
a) Material: 20 carpes plegables de 3x3 amb tots els seus elements complementaris (bossa de 

transport, una bossa addicional amb 3 parets de tancament integral. 4 peanes (contrapès) 3 
indivisibles i 1 divisible que permet bloquejar fins a 4 potes a la vegada en cas de col·locar 
carpes contígües). 
 

b) Dates: 4, 5 i 6 de maig 2019 
 

c) Obligacions de l’Ajuntament: 
 

- Recollida, transport, muntatge i retorn de les carpes, des de la seva ubicació al municipi i 
viceversa. Mínim dues persones per a la feina de càrrega i descàrrega.  
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La ubicació actual de les carpes és a l’Avinguda de Sant Julià, 83, 08403-Granollers a la 
seu de l’empresa DIMAS, encarregada del manteniment i emmagatzematge de les carpes 
T. 938 466 282 

 
- Retornar les carpes en perfecte estat i, en tot cas, en el mateix estat en què li van ser 

lliurades. 
 

- Formalitzar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els possibles danys que 
es puguin produir. 

 
- Respectar les normatives que s’hagin de tenir en compte en funció del lloc on s’instal·lin 

les carpes. 
 

- Assumir de forma exclusiva qualsevol responsabilitat que es pugui produir com a 
conseqüència de l’ús de les carpes cedides en prèstec. 
 

- Respectar les recomanacions específiques incorporades al document “Recomanacions 
de bon ús de les carpes”, que s’incorpora a aquest Decret com a Annex I. 

 
- En el cas que la utilització del material comporti la destrucció o deteriorament del 

material, l’Ajuntament estarà obligat a reintegrar el cost total de les despeses de 
reconstrucció o reparació respectives i a dipositar-ne prèviament l’import. I en el cas que 
els danys siguin de caràcter irreparable, l’Ajuntament indemnitzarà al Consell Comarcal 
amb la mateixa quantia que el valor dels béns destruïts o amb l’import del deteriorament 
efectivament produït.” 

 
2. El 5 d´abril de 2019 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. El Decret de Presidència 119/2015, de 15 de setembre, d’acceptació de la cessió de la 

propietat de Carpes plegables de 3x3 amb tots els seus elements complementaris. 
 

2. La sol·licitud de cessió de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, de 5 de febrer de 2019, registre 
d’entrada núm. E2019001729. 
 

3. 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, estableix que és competència 
del 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. Cedir, temporalment, l’ús de les carpes esmentades al fet primer, a l’Ajuntament de Lliçà 

d’Amunt, d’acord amb les condicions esmentades en l’informe, següents: 
 
a) Material: 20 carpes plegables de 3x3 amb tots els seus elements complementaris 

(Bossa de transport, una bossa addicional amb 3 parets de tancament integral. 4 
peanes (contrapès) 3 indivisibles i 1 divisible que permet bloquejar fins a 4 potes a la 
vegada en cas de col·locar carpes contigües) 

b) Dates: Els dies 4 al 6 de maig de 2019. 
c) Obligacions de l’Ajuntament: 
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- Recollida, transport, muntatge i retorn de les carpes, des de la seva ubicació al 
municipi i viceversa. 
La ubicació actual de les carpes és al Carrer Barcelonès, núm. 47, de les 
Franqueses del Vallès. 

- Retornar les carpes en perfecte estat i, en tot cas, en el mateix estat què li van 
ser lliurades. 

- Formalitzar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els possibles 
danys que es puguin produir. 

- Respectar les normatives que s’hagin de tenir en compte en funció del lloc on 
s’instal·lin les carpes. 

- Assumir de forma exclusiva qualsevol responsabilitat que es pugui produir com a 
conseqüència de l’ús de les carpes cedides en préstec. 

- Respectar les recomanacions específiques incorporades al document 
“Recomanacions de bon ús de les carpes”, que s’incorpora a aquesta proposta 
com a Annex I. 

- En el cas que la utilització del material comporti la destrucció o deteriorament del 
material, l’Ajuntament estarà obligat a reintegrar el cost total de les despeses de 
reconstrucció o reparació respectives i a dipositar-ne prèviament l’import. 
En el cas que els danys siguin de caràcter irreparable, l’Ajuntament indemnitzarà 
al Consell Comarcal amb la mateixa quantia que el valor dels béns destruïts o 
amb l’import del deteriorament efectivament produït. 

 
2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament. 

 
ANNEX I RECOMANACIONS DE BON ÚS DE LES CARPES 
 
1. Inclemències meteorològiques. 

 
Us recordem que l’Ajuntament és responsable durant el temps que les carpes estiguin 
muntades, de la seva conservació i bon ús i que cal protegir-les del vent i la pluja. 
 

2. No està permès enganxar cap rètol adhesiu, cinta adhesiva, grapes, etc. Ni a les lones, 
ni a l’estructura d’alumini. 
 
La millor manera de penjar rètols és aprofitant el velcro de la part interna del tendal de la 
carpa. Un altre sistema de penjar rètols és lligar-los amb cordills o brides a l’estructura 
metàl·lica. Cal tenir en compte que s’han de retirar abans del desmuntatge. 
 

3. No està permès cuinar dins la carpa. 
 
Queda expressament prohibit cuinar, fer barbacoes, fregir, etc. dins de les carpes. 
Queda exclòs de la prohibició la preparació d’entrepans o altres aliments que no s’hagin de 
cuinar, tot i que en aquest cas el firaire posarà especial atenció i es farà responsable de 
netejar qualsevol taca o desperfecte que hagi pogut ocasionar. També s’aplicarà aquest 
criteri en cas de les begudes. 
 

4. Els laterals que s’hagin de treure es guardaran dins de les seves bosses. 
 
Si es necesita treure un o més laterals de la carpa, s’hauran de plegar correctament i 
guardar-se dins de la seva bossa, sempre sec i net. Es recomana no deixar els laterals a 
terra ni obrir un lateral de manera parcial, ja que una part queda tocant a terra. Els laterals 
han d’estar completament col·locats o guardats. 
 

5. El firaire té l’obligació de deixar la carpa en el mateix estat que li ha estat lliurada. 
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Si s’han penjat rètols, fils, brides o qualsevol altre element, s’ha de retirar abans de marxar. 
Igualment ha de netejar qualsevol taca que hagi pogut fer. També s’ha de retirar la 
instal·lació elèctrica.” 

 
 
7. Dictamen de cessió de l'ús temporal de carpes plegables a l’Ajuntament de 
Vallromanes. 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 15 de març de 2019, la senyora Esther Garcia Garcia, cap de l'Àrea de 

Desenvolupament Local, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
Cessió de carpes, 25 carpes plegables 3x3, a l’Ajuntament de Vallromanes amb motiu de la Fira 
Tastets, els dies 14 i 15 de setembre 2019. 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 15 de setembre de 2015, mitjançant el Decret de Presidència 119/2015, el Consell Comarcal 

va acceptar la cessió de la propietat de 27 carpes plegables de 3x3 amb tots els seus elements 
complementaris (bossa de transport, una bossa addicional amb 3 parets de tancament integral. 4 
peanes (contrapès) 3 indivisibles i 1 divisible que permet bloquejar fins a 4 potes a la vegada en 
cas de col·locar carpes contigües) atorgada per Decret de 10 de juliol de 2015 de la 
vicepresidenta 1a i presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la 
Diputació de Barcelona, així com les condicions per a la seva formalització, en el marc del règim 
regulador del Pla “Xarxa de Governs 2012-2015”. 
 

NÚM. CARPES IMPORT UNITARI 
CARPES (IVA inclòs) 

APORTACIÓ 
DIPUTACIÓ 

CODI XBMQ 

27 591,69 € 15.975,63 € 15/Y/212397 

 
2. El dia 16 de gener 2019 amb registre d’entrada núm. E2019000719, l’Ajuntament de Vallromanes 

va presentar sol·licitud per a la cessió de 25 carpes.  
 
Per tant, PROPOSO, 
 
3. Cedir, temporalment, l’ús de 25 carpes esmentades al fet primer, a l’Ajuntament de Vallromanes, 

d’acord amb les condicions següents: 
 
a) Material: 25 carpes plegables de 3x3 amb tots els seus elements complementaris (bossa de 

transport, una bossa addicional amb 3 parets de tancament integral. 4 peanes (contrapès) 3 
indivisibles i 1 divisible que permet bloquejar fins a 4 potes a la vegada en cas de col·locar 
carpes contígües). 
 

b) Dates: 14 i 15 de setembre 2019 
 

c) Obligacions de l’Ajuntament: 
 

- Recollida, transport, muntatge i retorn de les carpes, des de la seva ubicació al municipi i 
viceversa. Mínim dues persones per a la feina de càrrega i descàrrega.  
 
La ubicació actual de les carpes és a l’Avinguda de Sant Julià, 83, 08403-Granollers a la 
seu de l’empresa DIMAS, encarregada del manteniment i emmagatzematge de les carpes 
T. 938 466 282 

 
- Retornar les carpes en perfecte estat i, en tot cas, en el mateix estat en què li van ser 

lliurades. 
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- Formalitzar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els possibles danys que 

es puguin produir. 
 

- Respectar les normatives que s’hagin de tenir en compte en funció del lloc on s’instal·lin 
les carpes. 
 

- Assumir de forma exclusiva qualsevol responsabilitat que es pugui produir com a 
conseqüència de l’ús de les carpes cedides en prèstec. 
 

- Respectar les recomanacions específiques incorporades al document “Recomanacions 
de bon ús de les carpes”, que s’incorpora a aquest Decret com a Annex I. 

 
- En el cas que la utilització del material comporti la destrucció o deteriorament del 

material, l’Ajuntament estarà obligat a reintegrar el cost total de les despeses de 
reconstrucció o reparació respectives i a dipositar-ne prèviament l’import. I en el cas que 
els danys siguin de caràcter irreparable, l’Ajuntament indemnitzarà al Consell Comarcal 
amb la mateixa quantia que el valor dels béns destruïts o amb l’import del deteriorament 
efectivament produït.” 

 
2. El 5 d´abril de 2019 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. El Decret de Presidència 119/2015, de 15 de setembre, d’acceptació de la cessió de la 

propietat de Carpes plegables de 3x3 amb tots els seus elements complementaris. 
 

2. La sol·licitud de cessió de l’Ajuntament de Vallromanes, de 16 de gener de 2019, registre 
d’entrada núm. E2019000719. 
 

3. 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, estableix que és competència 
del 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. Cedir, temporalment, l’ús de les carpes esmentades al fet primer, a l’Ajuntament de 

Vallromanes, d’acord amb les condicions esmentades en l’informe, següents: 
 
a) Material: 25 carpes plegables de 3x3 amb tots els seus elements complementaris 

(Bossa de transport, una bossa addicional amb 3 parets de tancament integral. 4 
peanes (contrapès) 3 indivisibles i 1 divisible que permet bloquejar fins a 4 potes a la 
vegada en cas de col·locar carpes contigües) 

b) Dates: Els dies 14 i 15 de setembre de 2019. 
c) Obligacions de l’Ajuntament: 

- Recollida, transport, muntatge i retorn de les carpes, des de la seva ubicació al 
municipi i viceversa. 
La ubicació actual de les carpes és al Carrer Barcelonès, núm. 47, de les 
Franqueses del Vallès. 

- Retornar les carpes en perfecte estat i, en tot cas, en el mateix estat què li van 
ser lliurades. 

- Formalitzar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els possibles 
danys que es puguin produir. 
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- Respectar les normatives que s’hagin de tenir en compte en funció del lloc on 
s’instal·lin les carpes. 

- Assumir de forma exclusiva qualsevol responsabilitat que es pugui produir com a 
conseqüència de l’ús de les carpes cedides en préstec. 

- Respectar les recomanacions específiques incorporades al document 
“Recomanacions de bon ús de les carpes”, que s’incorpora a aquesta proposta 
com a Annex I. 

- En el cas que la utilització del material comporti la destrucció o deteriorament del 
material, l’Ajuntament estarà obligat a reintegrar el cost total de les despeses de 
reconstrucció o reparació respectives i a dipositar-ne prèviament l’import. 
En el cas que els danys siguin de caràcter irreparable, l’Ajuntament indemnitzarà 
al Consell Comarcal amb la mateixa quantia que el valor dels béns destruïts o 
amb l’import del deteriorament efectivament produït. 

 
2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament. 
 
ANNEX 1 RECOMANACIONS DE BON ÚS DE LES CARPES 
 
1. Inclemències meteorològiques. 

 
Us recordem que l’Ajuntament és responsable durant el temps que les carpes estiguin muntades, 
de la seva conservació i bon ús i que cal protegir-les del vent i la pluja. 
 

2. No està permès enganxar cap rètol adhesiu, cinta adhesiva, grapes, etc. Ni a les lones, ni a 
l’estructura d’alumini. 
 
La millor manera de penjar rètols és aprofitant el velcro de la part interna del tendal de la carpa. 
Un altre sistema de penjar rètols és lligar-los amb cordills o brides a l’estructura metàl·lica. Cal 
tenir en compte que s’han de retirar abans del desmuntatge. 
 

3. No està permès cuinar dins la carpa. 
 
Queda expressament prohibit cuinar, fer barbacoes, fregir, etc. dins de les carpes. 
Queda exclòs de la prohibició la preparació d’entrepans o altres aliments que no s’hagin de 
cuinar, tot i que en aquest cas el firaire posarà especial atenció i es farà responsable de netejar 
qualsevol taca o desperfecte que hagi pogut ocasionar. També s’aplicarà aquest criteri en cas de 
les begudes. 
 

4. Els laterals que s’hagin de treure es guardaran dins de les seves bosses. 
 
Si es necessita treure un o més laterals de la carpa, s’hauran de plegar correctament i guardar-se 
dins de la seva bossa, sempre sec i net. Es recomana no deixar els laterals a terra ni obrir un 
lateral de manera parcial, ja que una part queda tocant a terra. Els laterals han d’estar 
completament col·locats o guardats. 
 

5. El firaire té l’obligació de deixar la carpa en el mateix estat que li ha estat lliurada. 
 

Si s’han penjat rètols, fils, brides o qualsevol altre element, s’ha de retirar abans de marxar. 
Igualment ha de netejar qualsevol taca que hagi pogut fer. També s’ha de retirar la instal·lació 
elèctrica.” 

 
El president  
  
Alguna paraula? Votem.  
  
El Ple aprova els dictàmens 5, 6 i 7 per unanimitat dels 19 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
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ÀREA D'ENSENYAMENT 
 
8. Dictamen de modificació l’acord de Ple de 19 de desembre de 2018, d’aprovació del 
contingut i la signatura de l’Addenda de modificació del Conveni de col·laboració 
entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d’Educació, i el Consell Comarcal del Vallès Oriental relatiu a la delegació de 
competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de 
menjador. 
 
Coneguda la part dispositiva del dictamen de l’Àrea d’Ensenyament, de 5 d’abril de 2019, 
que és el que segueix: 
 

 “RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 28 de març de 2019, el senyor Ignasi Valls Vilaró, gerent, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 

 
1. Des de l’any 1996, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i  el Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya han vingut signant convenis de col·laboració amb l’objectiu de delegar el 
servei escolar de menjador i el servei escolar de transport, en virtut de l’assignació a la comarca 
dels recursos econòmics, materials i personals. 
 

2. El 24 de maig de 2016 es va signar el darrer conveni de col·laboració entre ambdues institucions, 
vigent fins el 31 de desembre de 2022, que entre altres mesures, s’establia, en la seva clàusula 
primera, la delegació de competències de dos menjadors escolars, concretament de l’Escola Els 
Quatre Vents de Canovelles i l’Escola Ronçana de Santa Eulàlia de Ronçana, en els termes 
següents:  
 
“Així mateix, el Consell Comarcal del Vallès Oriental assumeix la competència delegada pel 
Departament d’Ensenyament de la gestió del servei escolar de menjador als centres docents 
públics de titularitat del Departament d’Ensenyament que es relacionen a l’annex d’aquest 
conveni , i també assumeix, en el seu àmbit territorial, la competència delegada de la gestió dels 
ajuts individuals, d’acord amb la normativa vigent i en els supòsits següents: 
 
a) Servei escolar de menjador de caràcter preceptiu 
b) Servei  escolar de menjador amb caràcter opcional 
c) Ajuts individuals de menjador per raons socioeconòmiques i geogràfiques de l’alumnat. 
d) Ajuts de menjador per a alumnes escolaritzats en un centre privat concertat determinat pel 

Departament” 
 

3. Els serveis que el Consell Comarcal del Vallès Oriental presti en virtut de les competències 
delegades es finançaran mitjançant la dotació econòmica assignada pel Departament 
d’Ensenyament. També es podran finançar mitjançant altres aportacions d’organismes o entitats 
mitjançant els ingressos provinents de la prestació de serveis. 
 

4. La dotació econòmica per a cada curs, s’assignarà mitjançant resolucions per part del 
Departament d’Ensenyament, que autoritzarà  el cost total de cadascun dels serveis prestats pel 
Consell Comarcal, i l’import corresponent al finançament de les despeses de gestió, la signatura 
de les resolucions es delega en la persona titular de la Direcció General competent en aquesta 
matèria. 
 

5. Per al finançament de les despeses de gestió s’estableix un nou model consistent en una 
assignació fixa que estarà en funció del volum global de les actuacions del Consell Comarcal en 
transport i menjador escolar i una assignació que es calcularà a partir de les variables següents: 
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 Nombre de rutes de transport 

 Nombre de menjadors gestionats directament 

 Nombre de menjadors gestionats indirectament (en conveni amb l’AMPA o Ajuntament) 

 Nombre d’alumnes que fan servir el transport amb caràcter obligatori 

 Nombre d’alumnes que fan servir el transport amb caràcter no obligatori 

 Nombre d’alumnes que fan servir el menjador amb caràcter obligatori 

 Nombre d’ajuts individuals de desplaçament concedits 

 Nombre d’ajuts de menjador escolar concedits 

 Nombre de sol·licituds d’ajut de menjador escolar denegades. 
Tant l’import de l’assignació fixa com els imports per a cadascun dels conceptes s’establiran en 
les resolucions d’autorització per a cada curs escolar. 
 

6. El Departament d’Ensenyament transferirà els fons que constin en les resolucions d’autorització 
de despesa, mitjançant els pagaments parcials següents: 
 
- Mentre que la dotació econòmica del curs no estigui autoritzada, només es podran tramitar 

pagaments parcials fins a un 60% de l’import autoritzat el curs anterior. 
- Un cop autoritzada la despesa del curs tramitarà pagaments parcials fins un màxim del 90% 

de l’import autoritzat aquell curs. 
- L’import restant es transferirà un cop la justificació del curs hagi estat validada pel 

Departament. En cas que l’import justificat pel Consell Comarcal sigui inferior als pagaments 
rebuts, aquest import sobrant es considerarà com un pagament a compte del curs següent. 
 

7. El 6 de novembre de 2018, el Consell Comarcal del Vallès Oriental va comunicar per escrit  al 
Departament d’Ensenyament, registre de sortida núm. 2018008319 del Consell, el seu interès en 
assumir, a partir de l’1 de gener de 2019, la competència delegada de gestió del servei escolar de 
menjador d’acord amb el que estableix la clàusula Tercera del conveni apartat II i V del conveni la 
delegació de competències per la prestació del servei escolar de menjador a les Escoles 
següents:  
 

-Escola Montbui de Caldes de Montbui  
-Escola Joan Solans de Granollers  
-Escola Granollers de Granollers  
-Escola del Bosc de Mollet del Vallès  
-Escola Montseny de Mollet del Vallès  
-Escola Jaume Balmes de Sant Feliu de Codines  
-Escola Pau Casals del Montmeló  
 

8. El 12 de desembre de 2018, registre d’entrada núm. E2018016383 del Consell, es notifica 
l’Addenda de modificació del Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i el Consell Comarcal del Vallès Oriental 
relatiu a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei 
escolar de menjador. 
 

9. L’Addenda de modificació del Conveni de col·laboració té per objecte delegar la competència la 
prestació del servei escolar de menjador a les escoles sol·licitades pel Consell Comarcal del 
Vallès Oriental així com adequar i actualitzar la normativa aplicable en matèria de contractació, de 
protecció del menor, de confidencialitat i de protecció de dades de caràcter personal. 
 
Així mateix, l’Addenda també preveu la incorporació d’una nova clàusula que té per objecte 
regular el seguiment, la vigilància i el control de l’execució del conveni.  
 

10. L’Addenda serà eficaç una vegada signada i publicada íntegrament en els diaris o butlletins 
oficials corresponents i amb efectes des de l’1 de gener de 2019. 

11. El Ple 2018/10 del Consell Comarcal, de 19 de desembre de 2018, va prendre, entre d’altres, 
l’acord següent: “Proposta d’aprovació del contingut i la signatura de l’Addenda de modificació del 
Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 
Departament d’Educació, i el Consell Comarcal del Vallès Oriental relatiu a la delegació de 
competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador”, 
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en la que es preveu, entre d’altres, la modificació de l’Annex del conveni en el que es detalla la 
relació de centres on el Consell Comarcal del Vallès Oriental assumeix la competència en la 
gestió del servei escolar de menjador en els termes següents: Escola Montbui, Escola Els Quatre 
Vents, Escola de Granollers, Escola Joan Solans, Escola del Bosc, Escola Montseny, Escola Pau 
Casals, Escola Jaume Balmes i Escola Ronçana. 
 

12. El 5 de desembre de 2018, registre d’entrada núm. E2018015980 la senyora Magdalena 
Fàbregas, directora de l’Institut Eugeni Xammar de l’Ametlla del Vallès ha sol·licitat la gestió sigui 
duta a terme pel Consell Comarcal. En el mateix sentit, el 10 de desembre de 2018 la senyora 
Lluïsa Pruna, secretària dels Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental comunica que 
l’Institut Eugeni Xammar ha sol·licitat que la gestió del menjador sigui cedida al Consell Comarcal 
del Vallès Oriental. 
 

13. Per Decret de Presidència de 7 de febrer de 2019, el Consell Comarcal del Vallès Oriental 
s’acorda sol·licita la delegació de la competència de gestió del servei escolar de menjador de 
l’Institut Eugeni Xammar de l’Ametlla del Vallès així com la corresponent modificació del Conveni 
de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d’Ensenyament –ara d’Educació, i el Consell Comarcal del Vallès Oriental relatiu a la delegació 
de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador. 
 

14. El Consell Comarcal va comunicar formalment al Departament d’Ensenyament, registre sortida 
núm. S2019001285, el seu interès en assumir la competència de gestió del servei de menjador 
escolar de l’Institut Eugeni Xamar de l’Ametlla del Vallès. 
 

15. El 12 de març de 2019, registre d’entrada núm. E2019003452 del Consell, es notifica l’Addenda 
de modificació del Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament d’Ensenyament, i el Consell Comarcal del Vallès Oriental relatiu a la 
delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de 
menjador. 
 

Per tant, PROPOSO, l’aprovació i signatura de l’ Addenda de modificació del Conveni de col·laboració 
entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental relatiu a la delegació de competències quant a la gestió del 
servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.” 

 
2. El 5 d´abril de 2019 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
FONAMENTS DE DRET 
1. L’article 25.1 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 la comarca 
l’exercici de les competències que li deleguin o encarreguin de gestionar, entre d’altres, 
l’Administració de la Generalitat; i que les delegacions o els encàrrecs han d’anar 
acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a exercir-los. 

 
2. L’article 159.5 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació preveu que els Consells 

Comarcals poden assumir la gestió dels serveis de transport, dels serveis de menjador 
escolar i d’altres serveis escolars, d’acord amb el que s’estableixi per reglament.  

 

3. El Decret 219/1989, d’1 d’agost, estableix la delegació de determinades competències 
de la Generalitat a les comarques en matèria d’ensenyament. 

 
4. El Decret 161/1996, de 14 de maig, que regula el servei de escolar de transport per tal 

de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria. 
 

5. El Decret 160/1996, de 14 de maig, que regula el servei escolar de menjador als centres 
docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament. 

 



 

124 

6. L’article 114.3 lletra e) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya  
estableix que és necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació per adoptar els acords relatius a l’acceptació de delegacions 
o encàrrecs de gestió realitzats per altres administracions. 

 
Així mateix, l’article 47.2 lletra h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local estableix que es requerirà el vot favorable de la majoria absoluta del 
nombre legal dels membres de les corporacions per a l’adopció dels acords relatius a la 
transferència de funcions o activitats a altres administracions públiques, així com 
l’acceptació de les delegacions o encàrrecs de gestió realitzades per altres 
administracions, excepte que per llei s’imposi obligatòriament. 

 
7. L’article 179.1.b) del TRLMRLC estableix que és necessari l’informe previ del secretari o 

secretària de la corporació i, si s’escau, de l’interventor o interventora, o de qui 
legalment els substitueixi, per a adoptar els acords següents: …Sempre que es tracta 
de matèries per a les quals la llei exigeix un quòrum de votació especial.  

 
En el mateix sentit, l’article 3.b) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual 
es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració local amb habilitació de 
caràcter nacional, quan disposa que la funció d’assessorament legal preceptiu comprèn: 
…L’emissió d’informe previ sempre que es tracti d’assumptes l’aprovació dels quals 
requereixi una majoria especial. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 

 
1. Modificar l’acord de Ple de 19 de desembre de 2018, d’aprovació de  l’ Addenda de 

modificació del Conveni de col·laboració entre l’Administració 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, i aprovar-ne el contingut i la signatura d’acord 
amb el redactat següent:  
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2. Notificar aquest acord al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.” 
 
El president  
  
Alguna paraula? Votem.  
  
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 19 membres assistents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
ÀREA D'HABITATGE 
 
9. Dictamen d’adhesió al protocol d’execució de diligències de llançament als partits 
judicials de Catalunya. 
 
Coneguda la part dispositiva del dictamen de l’Àrea d’Habitatge, de 5 d’abril de 2019, que és 
el que segueix: 
 
 “RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 20 de març de 2019, el senyor Ignasi Valls Vilaró, gerent, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 23 de novembre de 2016 el Ple del Consell Comarcal va acordar aprovar la creació de l’Oficina 
comarcal d’habitatge del Vallès Oriental (en endavant OCH) amb una cartera de serveis que inclou: 
 

a) Serveis de tràmit: aquells serveis d’assessorament, de gestió i tramitació d’ajuts socials. 
b) Serveis cívics: aquells serveis d’assistència i assessorament tècnic-jurídic adreçats a la 

ciutadania i als ens locals. 
c) Governança: assistència i assessorament en el desenvolupament de polítiques públiques 

d’habitatge. 
 
Entre les accions incloses a l’apartat de Governança s’inclou el foment de la signatura del Protocol 
d’execució de diligències de llançament als partits judicials de Catalunya signat el 5 de juliol de 2013 
pel Tribunal superior de Justícia de Catalunya (TSJC), les quatre Diputacions, l’Associació i la 
Federació de Municipis de Catalunya i, els col·legis d’Advocats i Procuradors de Catalunya. 
 
L’objecte del protocol és coordinar l’acció de les institucions signants en l’execució de les diligències 
de llançament que disposen els jutjats dels diferents partits judicials i dur a terme totes les actuacions 
que puguin ajudar i millorar la situació de les famílies o les persones en situació de vulnerabilitat 
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social pendents d’una diligència de llançament d’un procediment de desnonament, execució 
hipotecària o similar. 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
L’adhesió dels municipis de la comarca del Vallès Oriental que formen part de l’Àrea Bàsica de 
Serveis Socials al Protocol d’execució de diligències de llançament als partits judicials de Catalunya, 
així com la sol·licitud als municipis per a que el Consell Comarcal designi la persona responsable dels 
serveis designats per actuar en les situacions descrites del protocol.” 

 
2. El 5 d´abril de 2019 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’acord d’establiment del Servei d’Habitatge aprovat pel Ple del Consell Comarcal del 

Vallès Oriental de 23 de novembre de 2016, preveu crear l’Oficina d’Habitatge del Vallès 
Oriental així com els serveis que desenvoluparà. Entre aquests, es preveu de forma 
explícita el servei de governança, en els termes següents: 

 
“ 
c) Governança 
 
Potenciar el suport en la presa de decisions als responsables polítics i als agents socials 
i econòmics amb les accions següents: 

 
/…/ 
 
-Fomentar acords de col·laboració amb el Deganat del partit judicial de Granollers i 
Mollet del Vallès per poder acompanyar en el procés d’execució hipotecària i de 
desnonament als usuaris afectats de la comarca així com als professionals públics 
implicats en l’acompanyament d’aquestes famílies. 
 
-Foment de la signatura del Protocol d’execució de diligències de llançament als 
partits judicials de Catalunya.” 

 
2. L’article 34.3 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials estableix que l'àrea 

bàsica de serveis socials ha d'agrupar els municipis de menys de vint mil habitants. En 
aquest cas, la gestió correspon a la comarca o a l'ens associatiu creat especialment amb 
aquesta finalitat. 
 

3. L’article 14.2.q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat 
mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa que correspon al ple 
exercir les altres atribucions que expressament li assignen les lleis i aquelles que la 
legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals. 

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Adherir-nos al Protocol d’execució de les diligències de llançament als partits judicials de 

Catalunya com a gestors de l’Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental, 
següent:  
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2. Condicionar l’adhesió, amb relació a cadascun dels municipis de l’Àrea Bàsica de serveis 

socials Resta del Vallès Oriental, a la notificació al Consell Comarcal del Vallès Oriental 
de la comunicació d’adhesió dels ajuntaments en els termes establerts en el protocol 
descrits a continuació: 
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“Aquesta comunicació ha d’incloure necessàriament el compromís de complir el que 
disposa aquest Protocol –sense la possibilitat de reserves ni modificacions particulars- i 
a més: 
 

 Ha d’identificar els serveis municipals o supramunicipals designats per actuar en 
les situacions descrites. 

 

 Ha d’identificar amb nom, cognoms i càrrec a una persona concreta responsable 
de l’actuació dels serveis designats a aquest efecte. 

 

 Ha de determinar unes dades concretes de contacte postal, telefònic i electrònic. 
 

 Ha de determinar, especialment, en el cas que els serveis els presti un ens 
supramunicipal, que aquest té coneixement de la designa municipal i que n’ha 
donat la conformitat. 

 
3. Notificar aquest acord als ajuntaments que integren l’Àrea bàsica de serveis socials 

Resta del Vallès Oriental als efectes oportuns.” 
 
El president  
  
Alguna paraula? Votem.  
  
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 19 membres assistents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
10. Dictamen d’aprovació de les bases que regeixen la convocatòria per a la selecció i 
provisió de llocs de treball temporal. 
 
Coneguda la part dispositiva del dictamen de Presidència, de 5 d’abril de 2019, que és el 
que segueix: 
 
 “RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 21 de març de 2019 la senyora Esther García Garcia, cap de l’Àrea de 

Desenvolupament Local, va emetre l’informe següent: 
 
 
“INFORME D’APROVACIÓ DE LES BASES PER PROVEÏR EL PERSONAL TÈCNIC EN SISTEMES 
D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA ADSCRIT A L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL, CONDICIONAT A 
RESOLUCIÓ DE SUBVENCIÓ PER PART DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 
RELACIÓ DE FETS 

 
1. El 10 d’octubre del 2016, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, CCOO Vallès Oriental, Maresme i Osona, 

PIMEC Vallès Oriental, la Unió Empresarial Intersectorial – Cercle d’Empresaris i la UGT Vallès Oriental van 
formalitzar el conveni per a la creació de la Taula de desenvolupament econòmic i l’ocupació del Vallès 
Oriental – El Vallès Oriental Avança, (en endavant TVOA). Té com a objectiu treballar de forma conjunta i 
consensuada per detectar les necessitats, coordinar, planificar i pactar les corresponents polítiques que 
assoleixin una major eficàcia de gestió i optimització de recursos, i que millorin la qualitat de l’ocupació i la 
competitivitat de l’economia al Vallès Oriental. 

2. La TVOA defineix 5 línies estratègiques inicials per treballar, sense perjudici que n’hi pugui haver altres i sent 
conscients que l’inici d’un procés de planificació estratègica pot redefinir objectius i afegir-ne de nous. La línia 
1 “Pacte industrial comarcal” té la finalitat de treballar en el procés de reindustrialització comarcal, el sòl 
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industrial i els serveis necessaris, la situació del sòl, la captació de nova indústria i la internacionalització de la 
indústria comarcal. 

3. Fruit d’aquesta línia inicial, la TVOA va engegar durant l’any 2017 el grup de treball de Polígons d’Activitat 
Econòmica (PAE) del que en formen part els ajuntaments de la comarca, les organitzacions empresarials i 
sindicals i des d’on s’executen, es coordinen i es fa seguiment de les propostes relacionades amb l’impuls, la 
dinamització, la millora i la promoció dels PAE del Vallès Oriental. 

4. El 28 de desembre de 2018 el Consell Comarcal del Vallès Oriental va incorporar un tècnic de gestió del 
programa d’Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local, adscrit a l’Àrea de Desenvolupament Local, per a la 
implementació de les polítiques i projectes d’”Impuls i Millora dels Polígons d’Activitat Econòmica del Vallès 
Oriental”. El tècnic AODL assumeix també les tasques de coordinació del grup de treball de PAE i el 
seguiment i compliment dels plans d’acció que es realitzin.  

5. El 23 de gener de 2019 el grup de treball de PAE de la TVOA va aprovar el Pla d’Acció anual d’impuls i 
dinamització de Polígons d’Activitat Econòmica. El Pla recull el conjunt d’accions a desenvolupar al llarg del 
2019 per tal d’assolir l’objectiu de “Reindustrialitzar la comarca assegurant que no es perd indústria ni és 
substituïda per altres activitats econòmiques amb un valor afegit més baix.” Així, es preveuen tres línies de 
treball: 1) implementació d’un sistema d’informació dels PAE del Vallès Oriental. 2) Dinamització empresarial i 
organització per al desenvolupament industrial. 3) Promoció industrial per a la captació de noves empreses.  

6. Entre el conjunt d’accions previstes dins el Pla d’Acció anual destaquen les tasques de manteniment i 
actualització constant del portal web de PAE i la base de dades de naus i solars disponibles als PAE de la 
comarca. Accions que requereixen de treball de camp regular d’obtenció de informació georeferenciada dels 
PAE, les empreses que s’hi ubiquen i les naus i solars actualment disponibles, i el seu tractament a través de 
sistemes de informació geogràfica.  

7. El 6 de febrer de 2019 la Presidència del Consell Comarcal del Vallès Oriental va dictar el decret núm. 
2019PRES000041, mitjançant el qual s’aprovava la sol·licitud de recursos per a l’exercici 2019 del Catàleg de 
concertació, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, aprovat per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, de 20 de desembre de 2018.  

8. Entre altres, el decret núm. 2019PRES000041 de 6 de febrer de 2019 incorporava la sol·licitud de subvenció 
per tal de desenvolupar l’actuació d’”Impuls i dinamització dels polígons d’activitat econòmica del Vallès 
Oriental” (EXP. X2019000765). L’actuació contempla la contractació d'un tècnic de suport al tècnic de PAE 
per a la realització d'aquestes tasques d'actualització, introducció i gestió de les bases de dades, treball de 
camp i georeferenciació.   

9. Les tasques a realitzar pel tècnic seran:  

 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.  

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

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

 Explotació i tractament mensual de les dades d’ofertes de naus i solars. 

 Georeferenciació de les ofertes gestionades pel Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 Seguiment i control de la georeferenciació gestionada per cada un dels ajuntaments que decideixi 
assumir aquesta tasca.   

 Coordinació amb els tècnics GIS dels ajuntaments de la comarca.  

 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.  

 Coordinació amb els tècnics responsables del projecte de naus i solars disponibles de l’AMB. 

 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.     

10.  El perfil professional del personal tècnic ha de tenir les següents característiques: 

 Formació universitària preferiblement en l’àmbit de les ciències socials  geografia, econòmiques, 
ciències polítiques, o altres de naturalesa anàloga.   

 Formació en sistemes d’informació geogràfica, anàlisi espacial i gestió de la informació, mitjançant la 
titulació universitària o altra formació especialitzada degudament acreditada. 

 Experiència i coneixement ens eines de visualització de la informació, infografia. 

 Valorable disposar de formació i experiència en anàlisi de dades, gestió de bases de dades i creació 
d’indicadors d’avaluació i seguiment. 

 Competències: capacitat de treball i organització, capacitat analítica, orientació a resultats, comunicació, 
planificació, treball en equip i en xarxa, flexibilitat i gestió del canvi.  

11.  El procés de selecció es durà a terme mitjançant concurs-oposició i contemplarà, entre altres, la realització 
d’una prova pràctica d’incorporació d’informació geogràfica, correcció i manipulació d’una base de dades ja 
existent,  tractament de dades i representació gràfica de la informació.  

12. La contractació restarà condicionada a la resolució de la Diputació de Barcelona per a l’atorgament de la 
subvenció i a la modificació del pressupost de despeses i ingressos sempre que quedi finançada el 100% de 
la despesa. 

 
Per tant, PROPOSO,      
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1. Aprovar les bases per proveir el lloc de treball d’un tècnic en sistemes d’informació geogràfica del grup A-2 a 

jornada completa  per actualització, introducció i gestió de les bases de dades, treball de camp i 
georeferenciació de les actuacions en matèria d’impuls i millora dels PAE del Vallès Oriental. La realització 
del procés de selecció així com les condicions de contractació resten condicionades a la resolució 
d’aprovació de la subvenció del Catàleg de Serveis de 2019 per part de la Diputació de Barcelona. “ 

 

 

2. El 15 de març de 2019, la senyora Silvia Perez i Corts, cap de l’Àrea de Polítiques 
Socials i d’Igualtat, va emetre l’informe següent: 
 

“INFORME DE L’ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT RELATIU A LA MODIFICACIÓ DEL 

CONVENI PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI BÀSIC D’ATENCIÓ SOCIAL AMB L’AJUNTAMENT DE 

VALLROMANES 

 
EXP: X201900166 

 
1. Els ajuntaments i els consells comarcals estableixen convenis de cooperació per tal d'estendre de 

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

2. L’Annex I, del Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 
2010/2011, defineix els serveis bàsics d’atenció social com el conjunt organitzat i coordinat d’accions 
professionals, integrat per equips tècnics, amb l’objectiu de millorar el benestar social i afavorir la 
integració de les persones, amb l’objecte de promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir 
en persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situació de risc social o d’exclusió. 
 
Així mateix, les ràtios de professionals es fixen en 3 treballadors/es socials i 2 educadors/es socials per 
cada 15.000 habitants. 

 
3. El 07 de maig de 2015, l’Ajuntament de Vallromanes i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, van 

formalitzar el Conveni per a la gestió i prestació del Servei bàsic d’atenció social. (020 – CV2015) 
 
El pacte segon d’aquest conveni s’estableixen les obligacions del Consell Comarcal. Al punt 2 s’indica 
que les obligacions establertes en l’apartat 1, lletra a) d’aquest pacte, es duen a terme mitjançant el/s 
treballador/s del CONSELL COMARCAL següent/s:  

  

Municipi Perfil professional 
Hores de dedicació 
setmanal   

% de dedicació en relació 
amb una jornada de 37,5 
hores  

 
Vallromanes 
 

Educador/a social 11, 25 30% 

 
Vallromanes 
 

Treballador/a social 11,25 30% 

 
4. La Comissió de Govern del 20 de juliol de 2016 (núm. 7/2016) va aprovar el Contracte Programa 2016-

2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat, entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental 
i el Departament de Treball, Afers Socials i Família. 
 

5. La Comissió de govern de 21 de novembre de 2018, va aprovar el protocol addicional per als anys 2018 
i 2019 al conveni esmentat al punt anterior d’aquest informe. 
En aquest protocol s’estableix que el mòdul per al finançament dels professionals en matèria de serveis 
socials en els dos exercicis és de 34.827,90 €/any,  22.986,41 €/any el 66% d’aportació del Departament 
de Treball, Afers Socials i Família. 

 

5.1. En relació amb la Fitxa núm. 1: Professionals del servei bàsic d’atenció social:  
 
  Treballadors socials i educadors socials: 

 
 
 Any 2018: 
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Perfil professionals i 
dedicació  

Previsió de finançament 

Municipi TS ES Import TS Import ES 

Vallromanes 0,3000 0,3000  6.895,92 €   6.895,92 €  

 
Any 2019: 

 

Perfil professionals i 
dedicació  

Previsió de finançament 

Municipi TS ES Import TS Import ES 

Vallromanes  0,5000 0,3000  11.493,21 €   6.895,92 €  

 
 

6. El 07 de maig de 2015 l’Ajuntament de Vallromanes i el Consell Comarcal del Vallès Oriental vam 
formalitzar el conveni per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social en el municipi de 
Vallromanes.  
 

7. El pacte 2.2 del Conveni esmentat en el punt anterior d’aquest informe recull:  
 

 

Les obligacions establertes en l’apartat 1, lletra a) d’aquest pacte, es duen a terme mitjançant el/s 
treballador/s del CONSELL COMARCAL següent/s 

Municipi Perfil professional 
Hores de dedicació 
setmanals 

% dedicació en relació 
amb una jornada de 37,5 
hores 

Vallromanes Educador/a social 11,25 30% 

Vallromanes Treballador/a social 11,25 30% 

 
8. El 07 de març de 2019, mitjançant un correu electrònic el senyor David Ricart i Miró, alcalde de 

l’Ajuntament de Vallromanes, sol·licita al Consell Comarcal l’ampliació de la jornada laboral de la 
treballadora social i de l’educadora social passant del 30 al 50% d’ambdós professionals. 
 

9. Els costos de l’ampliació del personal al 50% de la jornada els assumeix íntegrament l’Ajuntament de 
Vallromanes.  

 

La previsió  de costos per l’exercici 2019 és la següent: 
 

Vallromanes Dedicació 
Previsió cost 
anual  

Previsió de 
finançament 
anual 

Previsió aportació 
Ajuntament 

 
Treballadora 
social 
 
 

   0,50 21.791,25 € 11.493,21 € 
 
10.298,04 € 
 

 
Educadora 
social 
 

    0,50 
 

21.791,25 € 6.895,92 € 
 
14.895,33 € 
 

 
D’acord amb això, proposo:  

 
1. Modificar el conveni per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social en el municipi de 

Vallromanes: 
 

Modificar la dedicació dels professionals recollida en el pacte 2.2 amb el següent contingut:   
 

 Municipi Perfil professional 
Hores de dedicació 
setmanals 

% dedicació en relació 
amb una jornada de 37,5 
hores 

Vallromanes Educador/a social 18,75 50% 

Vallromanes Treballador/a social 18,75 50% 
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2. Que es proposi en la propera sessió del Ple l’aprovació de les Bases i la Convocatòria d’aquest 
procés de selecció de l’educador/a social al 50% esmentat en el punt 9 d’aquest informe. 

 
3. Que s’acordi la contractació per urgència d’un treballador/a social al 50% mentre duri el procés de 

selecció del lloc de treball esmentat en el punt 9 d’aquest informe. 
 
4. Els  costos salarials corresponents en aquest lloc de treball han estat informat pel cap de l’Àrea de 

Persones i Valors i són els que consten a l’expedient  
 

5. Modificar el pressupost de despeses i ingressos corresponent a l’increment d’aquest 2 llocs de 
treball, a  càrrec de les partides pressupostàries següents, del Pressupost general d’ingressos i 
despeses de 2019: 

 

Pressupost despeses: 
20 23102 131.00 Personal temporal:  ..................................................................... 32.732,18 € 
20 23102 160.00 Seguretat Social:  ........................................................................ 10.850,32 € 

 
Pressupost ingressos: 
20 46212 Aportació ajuntaments: ......................................................25.193,37 € 
20 5002 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies:............. 18.389,13 € 

 
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 
201” 
 

3. El 5 d´abril de 2019 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, 
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PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar la convocatòria i les bases per a seleccionar els llocs de treball temporals   

següents: 
 
BASES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA DE LES PROVES SELECTIVES PER A 
LA SELECCIÓ I PROVISIÓ DE PERSONAL TEMPORAL 
  
1. Objecte de la convocatòria 

 
a) És objecte d’aquesta convocatòria la selecció i provisió de les places temporals 

següents:  
 
AREA DE DESEVOLUPAMENT LOCAL 

 
- Una plaça de tècnic en sistemes d’informació geogràfica del grup de classificació 

A2 de la plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental.  (EXP: X2019001782)  
 
La contractació i les condicions de treball estan condicionades a la resolució de l’aprovació 
de la subvenció del Catàleg de Serveis de 2019 per part de la Diputació de Barcelona. 
 
El sistema de selecció i provisió d’aquesta plaça serà per concurs oposició i torn lliure .Les 
tasques que es desenvoluparan en aquest lloc 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.     
 
 
AREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I IGUALTAT 
 
- Una plaça d’educador/a social a mitja jornada pels Serveis Socials Bàsics de 

Vallromanes del grup de classificació A2, subescala tècnica de gestió diplomat/da 
en educació social adscrit a l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat de la plantilla 
del personal laboral temporal del Consell Comarcal (EXP2019001665). 
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SOU BRUT ANUAL: 16.366,09 € 
 

El sistema de selecció i provisió d’aquesta plaça serà per concurs oposició i torn lliure. Les 
tasques que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran en relació amb les funcions 
següents: 
 
Li correspon la realització d'activitats administratives; direcció administrativa, gestió, estudi i 
proposta; preparació de normativa; elaboració d'informes; inspecció, execució i control. 
Serveis socials bàsics propis Llei 30/2007 de 12 d'octubre de serveis socials. Acord de 
zonificació. 

 
1) Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit 

territorial. 
2) Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i els 

recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés. 
3) Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions de 

necessitat social a petició de l'usuari o usuària, del seu entorn familiar, convivencial o 
social o d'altres serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, d'acord amb la 
legislació de protecció de dades. 

4) Proposar i establir el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de 
l'autonomia personal, excepte en aquelles situacions en què la persona estigui 
ingressada de manera permanent en un centre de la xarxa pública. En aquests darrers 
casos, els serveis de treball social del centre de la xarxa pública han d'elaborar el dit 
programa. 

5) Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de l'autonomia 
personal quan correspongui. 

6) Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les 
intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació. 

7) Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que cerquen 
la integració i la participació socials de les persones, les famílies, les unitats de 
convivència i els grups en situació de risc. 

8) Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de 
convivència, sens perjudici de les funcions dels serveis sanitaris a domicili. 

9) Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents. 
10) Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció diürna, 

tecnològica i residencial.    
11) Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa. 
12) Gestionar prestacions d'urgència social. 
13) Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones dels 

col·lectius més vulnerables. 
14) Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i comarcal i 

les altres que li siguin atribuïdes. 
15) Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals dels 

altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les que 
actuen en l'àmbit dels serveis socials. Informar a petició de jutges i fiscals sobre la 
situació personal i familiar de persones afectades per causes judicials. 
 

 
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 
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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: 

 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL:  
 
Tècnic en sistemes d’informació geogràfica: Grau universitari en geografia, economia, 
ciència política i gestió pública, ciències ambientals, empresa i tecnologia o altres de 
naturalesa anàloga 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I IGUALAT 
 

Educador Social: Grau en Educació  Social o 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. 

 

f) Pels llocs de treball de Polítiques Socials i d’Igualtat i 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 (model 
segons Annex III). 

 
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.  
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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, 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. 
 
Els aspirants hauran d’especificar a la sol·licitud el lloc de treball al qual es presenten i el 
codi d’expedient indicat en l’objecte de la convocatòria de cada una de les places. 

 
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 vint dies naturals, 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:  

 
A2: 31,65 euros 
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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 ES37 0182 6035 4702 0160 0964, 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, 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. 
 



 

152 

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. 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 
Proves per la plaça de tècnic en sistemes d’informació geogràfica a jornada completa 
del grup de classificació A2 de la plantilla del personal laboral temporal del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental  (EXP: X2019001782) 
 
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, 
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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 3 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 2 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  
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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.  
 
 
AREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I IGUALTAT 
 
Proves per la plaça d’educador/a social a mitja jornada pels Serveis Socials Bàsics de 
Vallromanes del grup de classificació A2, subescala tècnica de gestió diplomat/da en 
educació social adscrit a l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat de la plantilla del 
personal laboral temporal del Consell Comarcal (EXP2019001665). 
 
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 a 
desenvolupar un cas pràctic en relació amb el temari de l’annex I, si s’escau, 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. 
 
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 de 0,5 punts 
per any o fracció superior a 6 mesos, fins a un màxim de 3 punts.  
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 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 2 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. 
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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 Recursos Humans de la 
corporació, en el termini de vint dies naturals 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 A2 Gestió informació) 
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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.  
 
ANNEX II  (Educador/a Social) 

 
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 divisió territorials comarcal. 
3. Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 

Comú. Els òrgans col·legiats. Actes. Abstenció i recusació. 
4. Els interessats. Capacitat d’obrar i concepte d’interessat. 
5. L’activitat de les administracions públiques. Registres 
6. Termes i terminis. Còmput. Ampliació. Tramitació d’urgència. 
7. Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials. 
8. Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i 

l’adolescència. 
9. Cartera de Serveis Socials 2010-2011. 
10. La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de la autonomia personal i atenció 

a les persones en situació de dependència (LAPAD) 
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ANNEX III 
 
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 del 
programa d’ocupació del Programa Treball i Formació, adscrit al Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, 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 2018. 
(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  
  
Alguna paraula? Votem.  
  
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 19 membres assistents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
11. Dictamen d'aprovació de l’oferta pública d’ocupació de 2019. 
 
Coneguda la part dispositiva del dictamen de Presidència, de 5 d’abril de 2019, que és el 
que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 14 de desembre de 2018, el senyor Óscar Frías Pérez, cap de l’Àrea de Persones i 

Valors, va emetre l’informe en relació amb l’annex de personal del pressupost per 
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l’exercici 2019 i que consta en l’expedient X2018008345 (DOC: MEMORIA ANNEX 4 
DEL PRESSUPOST PER L’EXERCICI 2019 14122018). 
 

2. El 19 de desembre de 2018, el Ple del Consell Comarcal va aprovar inicialment el 
pressupost general d’ingressos i despeses per a l’exercici 2019, 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 21 de desembre de 2018, CVE 2018047025, i es va 
exposar al públic durant el termini reglamentari, sense que es presentés cap al·legació ni 
reclamació al respecte. L’aprovació definitiva es va publicar al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, de 28 de gener de 2019 CVE 2019002099. 
 

3. El 5 d´abril de 2019 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, 
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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 6/2017, de 3 de juliol, per la qual s’aprova el Pressupost 

General de l’Estat de l’any 2018 estableix que a més del que estableix l'article 19.un.6 de 
la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017, 
s'autoritza una taxa addicional per a l'estabilització d'ocupació temporal que inclourà les 
places de naturalesa estructural que, estant dotades pressupostàriament, hagin estat 
ocupades de forma temporal ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors a 31 
de desembre de 2017 en els següents sectors i col·lectius: personal dels serveis 
d'administració i serveis generals, de recerca, de salut pública i inspecció mèdica així 
com altres Serveis públics. A les Universitats Públiques, només estarà inclòs el personal 
d'administració i serveis. 
 
Les ofertes d'ocupació que articulin aquests processos d'estabilització, hauran d'aprovar-
se i publicar-se en els respectius Diaris Oficials en els exercicis 2018 a 2020 i seran 
coordinats pels Departaments ministerials competents. 
 
La taxa de cobertura temporal de les places incurses en els processos d'estabilització, 
haurà de situar-se al final del període, en cada àmbit, per sota del 8 per cent. 
L'articulació d'aquests processos selectius que, en tot cas, garantirà el compliment dels 
principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, podrà ser objecte de 
negociació en cadascun dels àmbits territorials de l'Administració General de l'Estat, 
Comunitats Autònomes i Entitats Locals, podent articular-se mesures que possibilitin una 
coordinació entre les diferents Administracions en el desenvolupament dels mateixos. 
 
De la resolució d'aquests processos no podrà derivar-se, en cap cas, increment de 
despesa ni d'efectius, havent d'oferir-se en aquests processos, necessàriament, places 
de naturalesa estructural que es trobin exercides per personal amb vinculació temporal. 
Amb la finalitat de permetre el seguiment de l'oferta, les Administracions Públiques 
hauran de certificar al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, a través de la Secretaria 
d'Estat de Pressupostos i Despeses, el nombre de places ocupades de forma temporal 
existents en cadascun dels àmbits afectats. Igualment, les Administracions Públiques 
hauran de proporcionar informació estadística dels resultats de qualsevol procés 
d'estabilització d'ocupació temporal a través del Sistema d'Informació Salarial del 
Personal de l'Administració (ISPA). 
 
Seguint aquests criteris recolzats en la jurisprudència i aplicats a la plantilla del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental s’han detectat els supòsits següents: 
 

Nadal Ramos, Nuria 401 Duració determinada - obra o servei   01-12-2008 

Medina Fernandez, Gonzalo 401 Duració determinada - obra o servei 02-01-2011 

Ramoneda Sarrà, Anna 401 Duració determinada - obra o servei 16-12-2011 

González Ayudán, Nuria 401 Duració determinada - obra o servei 01-04-2012 

Márquez Rincón, Ana Isabel 401 Duració determinada - obra o servei 14-02-2013 

Servan Maestre, Maria Cruz 401 Duració determinada - obra o servei 18-02-2014 

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

pública d’ocupació. 
 
Per això, 
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PROPOSO al Ple que acordi: 
  
1. Aprovar l’oferta pública d’ocupació de 2019 que segueix: 
 

PERSONAL LABORAL INDEFINIT 
 
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, educador/a o treballador/social o habilitat/ada 
en Àmbit de gestió dels Serveis Socials Bàsics. 
TAXA DE REPOSICIÓ: regularització d’ocupació article 19 Un 1 de la Llei 6/2017, de 3 
de juliol, per la qual s’aprova el Pressupost General de l’Estat de l’any 2018 
 
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, educador/a social dels Serveis Socials Bàsics 
de la Llagosta  
TAXA DE REPOSICIÓ: regularització d’ocupació article 19 Un 1 de la Llei 6/2017, de 3 
de juliol, per la qual s’aprova el Pressupost General de l’Estat de l’any 2018 
 
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, treballador/a Social o Educador/a Social del 
Programa individual d’atenció social (PIA) 
TAXA DE REPOSICIÓ: regularització d’ocupació article 19 Un 1 de la Llei 6/2017, de 3 
de juliol, per la qual s’aprova el Pressupost General de l’Estat de l’any 2018 
  
 
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, educador/a Socials dels Serveis Socials 
Bàsics de Caldes de Montbui 
TAXA DE REPOSICIÓ: regularització d’ocupació article 19 Un 1 de la Llei 6/2017, de 3 
de juliol, per la qual s’aprova el Pressupost General de l’Estat de l’any 2018 
 



 

162 

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: Desenvolupament Local, Servei de Turisme   
TAXA DE REPOSICIÓ: regularització d’ocupació article 19 Un 1 de la Llei 6/2017, de 3 
de juliol, per la qual s’aprova el Pressupost General de l’Estat de l’any 2018 
 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició 
ESCALA: administració general 
SUBESCALA: Auxiliar administrativa 
GRUP: C2 
CATEGORIA: Auxiliar administratiu/va 
ADSCRIT A: Secretaria, Servei de Tecnologies de la Informació i la Comunicació  
TAXA DE REPOSICIÓ: regularització d’ocupació article 19 Un 1 de la Llei 6/2017, de 3 
de juliol, per la qual s’aprova el Pressupost General de l’Estat de l’any 2018 
 
 
PERSONAL FUNCIONARI 
 
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, Àmbit d’autonomia  
TAXA DE REPOSICIÓ: 100 % per jubilació  
 

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  
  
Alguna paraula? Votem.  
  
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 19 membres assistents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT 
 
12. Dictamen d'aprovació de la justificació econòmica de la subvenció atorgada a la 
Fundació Aspace de l'any 2018. 
 
Coneguda la part dispositiva del dictamen de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, de 5 
d’abril de 2019, que és el que segueix: 
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 “RELACIÓ DE FETS 
 
1. L’11 de març de 2019, la senyora Sílvia Pérez Corts, cap de l'Àrea de Polítiques Socials i 

d'Igualtat, ha emès l’informe següent: 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 

1. Mitjançant el Ple 1/2018 de 24 de gener de 2018 es va atorgar una subvenció l’Associació de 
la Paràlisi Cerebral ASPACE, a través de l’aprovació d’un conveni amb el Consell Comarcal 
del Vallès Oriental, per donar suport econòmic individual al desplaçament a persones del 
Vallès Oriental que utilitzen el servei de transport adaptat, per un import màxim de cinquanta-
nou mil nou-cents noranta-nou euros amb vuitanta-cinc cèntims (59.999,85 EUR). 
  

2. Amb data 21 de març de 2018 el Consell Comarcal va fer efectiu a ASPACE l’import de vint i 
nou mil nou-cents noranta nou euros amb noranta-dos cèntims (29.999,92 EUR), segons al 
que queda recollit al primer paràgraf del punt anterior d’aquest informe.  
 

3. Mitjançant el Ple 2/2018, de 21 de març, es dona compte de la transformació de l’Associació 
de la Paràlisi Cerebral (ASPACE) en la Fundació ASPACE Catalunya (d’ara endavant 
ASPACE), esdevenint aquesta fundació la beneficiària de la subvenció atorgada el 24 de 
gener de 2018 pel Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  

 
4. D’acord amb el conveni aprovat, el pagament de la resta de la subvenció, que ascendeix a 

l’import de vint i nou mil nou-cents noranta nou euros amb noranta-dos cèntims (29.999,92 
EUR), es farà un cop s’aprovi la justificació d’haver realitzat el transport de les persones 
esmentades en el pacte primer del conveni.  
 

5. Amb data 14 de gener de 2019 i registre d’entrada E2019000590, ha fet arribar la Justificació 
del transport adaptat 2018 que inclou la següent documentació:  
 

 Relació despeses/ingressos.  
 
En Carles Sanrama Sánchez, com a director general de la Fundació Catalana de la Paràlisi 
Cerebral –ASPACE-,certifica que ASPACE no ha justificat les despeses relaciones en la 
documentació aportada, a cap altre subvenció i que aquesta no ha rebut ingressos per al 
projecte justificat que no superen el 100% del cost. 
 
També emet un certificat en que la Fundació Catalana de la Paràlisi Cerebral –ASPACE- ha 
gestionat de forma adient la subvenció atorgada i que la documentació presentada justifica 
plenament aquesta correcta execució, acreditant-se formalment que ASPACE ha establert 
totes les seves obligacions legals i fiscals en relació a l’execució realitzada. 
 
Les despeses justificades amb motiu de la realització del transport 2018 han estat de 
85.410,70 €. 

 
Els ingressos derivats de les aportacions de les persones usuàries del transport adaptat 
ascendeixen a 3.894 €. Segons informe emès, no han rebut ingressos per al projecte que 
superin el 100% del cost. 

  

 Usuaris que han fet ús del servei de transport ofert per l’entitat durant l’exercici 2018 i 
certificat justificativa de les despeses.  
 
ASPACE ha fet arribar els usuaris que han fet ús del transport durant l’any 2018. En aquest 
llistat han fet constar la justificació de l’ús del transport de 9 persones de les 9 persones que 
consten al conveni.  
 

6. El contingut de la documentació aportada és adequat a la seva finalitat i resulta suficient per 
acreditar fins ara la correcta execució del desplaçament dels usuaris de la Comarca que 
assisteixen a ASPACE, objecte d’aquesta subvenció.  
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Així mateix, ASPACE ha presentat un certificat de despeses que supera el total de la 
subvenció atorgada per a l’any 2018.  
 

7. Els conceptes de despesa presentats s’adapten a les destinacions aprovades en la concessió 
de la subvenció, així com les condicions i els termes de la subvenció d’acord amb la 
proposició o l’acord d’aprovació. Així mateix, fins a la l’execució de la subvenció ha estat 
gestionada de forma adient i la documentació presentada justifica plenament la correcta 
execució, acreditant-se formalment que l’interessat ha establert totes les seves obligacions 
legals i fiscals en relació a l’execució realitzada. 

 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
 

1. Aprovar la justificació econòmica del suport econòmic individual al desplaçament a persones 
del Vallès Oriental que utilitzen el transport adaptat d’ASPACE, atorgat per ple 1/2018 de 24 de 
gener de 2018.  
 
2. Reconèixer l’obligació de vint i nou mil nou-cents noranta nou euros amb noranta-dos cèntims 
(29.999,92 EUR), a la Fundació ASPACE Catalunya, NIF G08393936, a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 231.05.480.22. 
 
3.  Aprovar el pagament de la resta de la subvenció per un import de vint i nou mil nou-cents 
noranta nou euros amb noranta-dos cèntims (29.999,92 EUR), d’acord amb la documentació 
presentada.” 

 
2. El 5 d´abril de 2019 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. El Conveni entre el Consell Comarcal i la Fundació ASPACE d’atorgament d’una 

subvenció. 
 

2. Els articles 240 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 118 i següents del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
relatius a la possibilitat dels ens locals d’atorgar subvencions a favor de persones o 
entitats públiques o privades per fomentar una activitat d’utilitat o interès social. 
 

3. L’article 22.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, disposa 
que es poden concedir de forma directa, les subvencions nominativament previstes en el 
pressupost de l’entitat en els recollits en els convenis i en la normativa reguladora 
d’aquestes subvencions. 
 
Aquest precepte, que és d’aplicació als consells comarcals per raó de l’epígraf segon de 
la disposició final primera de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, constitueix legislació bàsica de l’Estat a l’empara de l’article 149.1.13a, 14a 
i 18a -epígraf primer de la disposició final primera-. 
 
La disposició final primera, epígraf 2, preveu que les disposicions restants contingudes a 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, també són d’aplicació a les 
entitats que integren l’administració local. Conseqüentment, quan les comunitats 
autònomes hagin assumit competències en matèria de règim local, la legislació estatal 
que no sigui bàsica serà d’aplicació a l’administració local en absència de norma 
autonòmica.  
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4. L’article 160 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, per la qual s’aprova la modificació 
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat de Catalunya la 
competència exclusiva en matèria de règim local, sens perjudici de la competència 
exclusiva de l’Estat sobre les bases del regim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, recollida a l’article 149.1.18a de la Constitució. 

 
La Generalitat de Catalunya exercità la titularitat sobre la matèria amb el Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals, que no determina cap fórmula com a instrument per canalitzar les 
subvencions, la qual cosa fa aplicable sense més la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.  
 
El legislador estatal ha optat pels convenis com a instrument per canalitzar les 
subvencions previstes nominativament en els pressupostos generals de les 
administracions locals (article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, que no constitueix legislació bàsica de l’Estat). 
 

5. Les Bases reguladores generals de les subvencions del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, aprovades el 23 de novembre de 2016 pel Ple del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 3 de gener de 
2017.  
 

6. La Base 14.1 a) de les Bases reguladores generals de les subvencions del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, aprovades el 23 de novembre de 2016 pel Ple del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona el 3 de gener de 2017, per raó del qual  poden concedir-se de forma directa 
les subvencions previstes nominativament en el pressupost del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental en els termes establerts en els convenis i en la normativa reguladora 
d'aquestes subvencions. 

 
A aquests efectes, s'entén per subvenció prevista nominativament en el pressupost del 
Consell Comarcal aquella en què almenys la dotació pressupostària i beneficiari constin 
determinats en els estats de despesa del pressupost. 
 
L'objecte d'aquestes subvencions haurà de determinar-se expressament en el 
corresponent conveni de col·laboració o resolució de concessió que, en tot cas, haurà de 
ser congruent amb la classificació funcional i econòmica del corresponent crèdit 
pressupostari. 
 

7. L’article 14.2 lletra q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que atribueix al Ple la 
competència 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. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 

1. Aprovar la justificació de la subvenció concedida a l’Associació de la Paràlisi 
Cerebral ASPACE, ara Fundació ASPACE Catalunya, per un import de 
cinquanta-nou mil nou-cents noranta-nou euros amb vuitanta-cinc cèntims 
(59.999,85 EUR), a tots els efectes, complint les condicions i destinacions 
aprovades a l’expedient d’atorgament. 
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2. Ordenar el pagament d’un import de vint-i-nou mil nou-cents noranta-nou euros 

amb noranta-tres cèntims (29.999,93 EUR) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 20 23105 48022 22019000001.  
 

3. Notificar aquests acords a la Fundació ASPACE Catalunya.” 
 
El president  
  
Alguna paraula? Votem.  
  
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 19 membres assistents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
13. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni regulador de la 
subvenció que s’atorga a Apindep Ronçana SCCL. 
 
Coneguda la part dispositiva del dictamen de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, de 5 
d’abril de 2019, que és el que segueix: 
 
 “RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 19 de desembre de 2018, la senyora Montserrat Rossinés i Bayó, aleshores cap de 

l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, va emetre l’informe següent:  
 
“ 
1. APINDEP RONÇANA SCCL és un societat cooperativa de consumidors sense ànim de lucre i 

d’iniciativa social, subjecte als principis i disposicions de la Llei 18/2002, de Cooperatives de 
Catalunya, amb plena personalitat jurídica i amb responsabilitat limitada dels seus socis per les 
obligacions socials. 

 
2. APINDEP RONÇANA SCCL, segons l’article 2 dels Estatuts, té per objecte entre d’altres: 

- Prestar serveis d’orientació i inserció laboral als mercat de treball dels joves amb discapacitat 
física, psíquica i/o sensorial. 

- Prestar serveis de suport a l’autonomia personal a joves amb discapacitats físiques, 
psíquiques i/o sensorials, que consistiran entre d’altres, en serveis de transport adaptat, 
fisioteràpies, rehabilitació, tractament  terapèutic, assistència domiciliària, acompanyament i 
tots els serveis de recolzament per complir aquesta finalitat, com ara neteja, restauració i 
derivats, per si mateixos o mitjançant tercers, sempre que la infraestructura o recursos de la 
cooperativa ho permetin. 

- Donar el servei d’orientació i inserció sociolaboral al mercat de treball a persones en situació 
de risc d’exclusió laboral: com entre d’altres, a joves en situació de risc social, dones amb 
dificultats, parats de llarga durada, ex-reclusos i ex-drogadictes. Per realitzar aquesta tasca  
es sol·licitarà que la cooperativa tingui la condició d’empresa d’inserció segons la normativa 
vigent 

3. El Servei de Teràpia Ocupacional APINDEP RONÇANA,  està inscrit al  Registre d’Entitats, 
Serveis i Establiments Socials, en la Secció Serveis i establiments d’atenció a persones amb 
disminució, amb el número de registre S08085, amb una capacitat de 32 usuaris. 

4. El servei de teràpia ocupacional (STO) és l'alternativa des de l'àmbit dels serveis socials a la 
integració de les persones amb discapacitat intel·lectual que no poden incorporar-se al sistema de 
treball ordinari, quan no poden assolir un nivell de productivitat suficient.  

(a) Aquest servei té dues funcions principals:  
a) Ocupació terapèutica: Inclou activitats en què es pot veure un resultat material i satisfactori, 
i s'eviten les ocupacions estèrils i rutinàries. Aquestes activitats estan orientades a assolir 
habilitats, hàbits i conductes relacionades amb el treball i l'entorn laboral.  



 

167 

b) Ajustament personal i social: Inclou activitats relacionades amb l'habilitació personal i la 
millora de la relació amb l'entorn social.  
 

5. La cooperativa APINDEP RONÇANA SCCL compta amb un servei de transport adaptat que 
garanteix l’assistència i participació de les persones al servei de teràpia ocupacional. 
És voluntat del Consell Comarcal donar suport i facilitar l’accés a les activitats de l’entitat  a les 
persones dels municipis de la comarca de menys de 50.000 habitants, mitjançant una subvenció. 

 
L’any 2019, el nombre de persones que pertanyen a algun dels municipis de la comarca de 
menys de 50.000 habitants i que fan ús del servei de transport adaptat d’APINDEP RONÇANA 
SCCL és de 30.  
 

6. En data 12 de desembre de 2018 APINDEP RONÇANA SCCL sol·licita al Consell Comarcal, amb 
numero de registre d’entrada E2018016347, una subvenció. 

 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
Atorgar per l’exercici 2019, una subvenció a APINDEP RONÇANA SCCL per un import màxim total de 
24.500 €, d’acord a les següents condicions: 

 
1- La distribució d’aquesta subvenció és la següent: 

 

Ruta   Nº Expedient Municipi de residència 
Data d'inici de 
l'ús del transport 
any 2019 

Subvenció 
màxima 

Furgo 1 14/001/2016 La Garriga 01/01/2019 816,67 

Furgo 1 14/002/2016 La Garriga 01/01/2019 816,67 

Furgo 1 14/003/2016 La Garriga 01/01/2019 816,67 

Furgo 1 14/004/2016 La Garriga 01/01/2019 816,67 

Furgo 1 14/006/2016 La Garriga 01/01/2019 816,67 

     

Furgo 2 13/002/2016 Les Franqueses del Vallès 01/01/2019 816,67 

Furgo 2 13/003/2016 Les Franqueses del Vallès 01/01/2019 816,67 

Furgo 2 13/004/2016 Les Franqueses del Vallès 01/01/2019 816,67 

Furgo 2 19/001/2016 Lliçà d'Amunt 01/01/2019 816,67 

Furgo 2 19/002/2016 Lliçà d'Amunt 01/01/2019 816,67 

Furgo 2 36/001/2017 Santa Eulàlia de Ronçana 01/01/2019 816,67 

     

Furgo 3 04/001/2016 Caldes de Montbui 01/01/2019 816,67 

Furgo 3 04/001/2018 Caldes de Montbui 01/01/2019 816,67 

Furgo 3 04/002/2016 Caldes de Montbui 01/01/2019 816,67 

Furgo 3 04/002/2018 Caldes de Montbui 01/01/2019 816,67 

Furgo 3 04/003/2016 Caldes de Montbui 01/01/2019 816,67 

Furgo 3 04/004/2016 Caldes de Montbui 01/01/2019 816,67 

Furgo 3 32/001/2018 Sant Feliu de Codines 01/01/2019 816,67 

     

Furgo 4 06/001/2016 Canovelles 01/01/2019 816,67 

Furgo 4 19/004/2016 Lliçà d'Amunt 01/01/2019 816,67 

Furgo 4 19/005/2016 Lliçà d'Amunt 01/01/2019 816,67 

     

Furgo 5 03/001/2016 Bigues i Riells 01/01/2019 816,67 
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Furgo 5 03/001/2018 Bigues i Riells 01/01/2019 816,67 

Furgo 5 03/002/2016 Bigues i Riells 01/01/2019 816,67 

Furgo 5 03/003/2016 Bigues i Riells 01/01/2019 816,67 

     

Furgo 6 02/001/2016 L'Ametlla del Vallès 01/01/2019 816,67 

Furgo 6 02/001/2018 L'Ametlla del Vallès 01/01/2019 816,67 

Furgo 6 02/002/2016 L'Ametlla del Vallès 01/01/2019 816,67 

Furgo 6 20/002/2016 Lliçà de Vall 01/01/2019 816,67 

Furgo 6 20/003/2016 Lliçà de Vall 01/01/2019 816,67 

 
2- Aquesta subvenció anirà a càrrec a la partida 231.05.480.21 Transport adaptat: APINDEP, del 

Pressupost general d’ingressos i despeses del Consell Comarcal per l’exercici 2019. 
 

3- Les condicions del pagament de la subvenció a la cooperativa APINDEP RONÇANA SCCL 
són les següents: 

 
a. La naturalesa estrictament social de la subvenció proposada, garanteix a les 

persones amb necessitats especials de la comarca, l’accés a les activitats 
d’integració sociolaboral, afavorint també d’aquesta manera l’autonomia personal. 

 
L’entitat desenvolupa les seves activitats d’inserció posant els seus mitjans tècnics 
per tal de garantir-ne l’accés de forma continuada durant tot l’any.  

 
Per tot això, i tenint en compte el caràcter social i no lucratiu de l’entitat és convenient 
i necessari atorgar una bestreta corresponent al 50% del total de la subvenció, 12.250 
€, un cop atorgada aquesta. 

 
Per a l’atorgament de l’esmentada bestreta no és necessària l’exigència de cap 
garantia perquè l’entitat amb la qual el Consell Comarcal ha col·laborat durant els 
darrers anys ha desenvolupat l’activitat objecte d’aquesta subvenció proposada amb 
total normalitat i sense que s’hagin produït incidències o alteracions. 

  
b. El pagament de la resta de la subvenció, 12.250 €, un cop presentada la justificació 

d’haver realitzat el transport a les persones subvencionades. 
 

c. L’objecte de la subvenció és donar suport i facilitar l’accés a les activitats de l’entitat, i 
per tant a les pròpies instal·lacions de l’entitat. 

 
d. Si durant l’exercici 2019 alguna de les persones subvencionades passa a ser baixa 

definitiva d’aquest transport, la cooperativa APINDEP RONÇANA SCCL haurà 
d’informar al Consell Comarcal,  indicant el motiu i la data de la baixa definitiva.   

 
En cas que aquesta baixa definitiva es cobreixi amb una nova alta, la cooperativa 
APINDEP RONÇANA SCCL, haurà d’informar al Consell Comarcal de les 
següents dades d’aquesta persona: 
Nom de la ruta 
Noms i cognoms de la persona 
Municipi de residència 
Grau de discapacitat 
Reconeixement o no de la mobilitat reduïda 
Ús o no de cadira de rodes 
Reconeixement o no del barem de tercera persona 
Existència o no de discapacitats associades  
Data d’inici de ‘ús del transport 
 
 



 

169 

En tot cas el resultat total entre la persona que va causar baixa i la de la nova 
incorporació no superarà la quantitat atorgada a la que és baixa, es a dir, la suma 
de les dues  subvencions no superarà els 816,67€. 
 

4- La justificació s’haurà d’efectuar amb la modalitat de compte justificatiu simplificat, que es 
presentarà segons el model que determini el Consell Comarcal i contindrà:  

 
a. Memòria justificativa de les activitats, inversions o subministraments realitzats en 

compliment de les condicions de la subvenció concedida. 
 

b. Relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del proveïdor, 
numero de document, import, concepte i data d’emissió de la factura. 

 
c. Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o 

amb eficàcia administrativa incorporats en la relació al fet que es fa referencia en el 
paràgraf anterior i, si escau, la documentació acreditativa del pagament. 

 
d. Detall del finançament final de les despeses del concepte subvencionat, amb 

indicació de la procedència dels ingressos i subvencions. 
 

e. Certificat de no haver rebut ingressos per al projecte que no superin el 100% del cost. 
 

f. Certificat de no haver justificat les despeses relaciones a cap altre subvenció. 
 

g. Certificat de que la subvenció ha estat gestionada de forma adient i la documentació 
presentada justifica plenament aquesta correcta execució, acreditant-se formalment 
que l’interessat ha establert totes les seves obligacions legals i fiscals en relació a 
l’execució realitzada. 

 
h. Usuaris que han fet ús del servei de transport ofert per l’entitat durant l’exercici 2019. 

 
 

La vigència del conveni que es proposa signar és des de l’1 de gener de 2019 al 31 de desembre 
de 2019, havent de presentar, abans del 15 de gener de 2020, la justificació  de la prestació del 
transport a les persones a les quals s’atorga la subvenció, en la forma requerida pel Consell 
Comarcal.” 

 
2. El 5 d´abril de 2019 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Els articles 240 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 

de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 118 i següents del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
relatius a la possibilitat dels ens locals d’atorgar subvencions a favor de persones o 
entitats públiques o privades per fomentar una activitat d’utilitat o interès social. 
 

2. L’article 22.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, disposa 
que es poden concedir de forma directa, les subvencions nominativament previstes en el 
pressupost de l’entitat en els recollits en els convenis i en la normativa reguladora 
d’aquestes subvencions. 
 
Aquest precepte, que és d’aplicació als consells comarcals per raó de l’epígraf segon de 
la disposició final primera de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, constitueix legislació bàsica de l’Estat a l’empara de l’article 149.1.13a, 14a 
i 18a -epígraf primer de la disposició final primera-. 
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La disposició final primera, epígraf 2, preveu que les disposicions restants contingudes a 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, també són d’aplicació a les 
entitats que integren l’administració local. Conseqüentment, quan les comunitats 
autònomes hagin assumit competències en matèria de règim local, la legislació estatal 
que no sigui bàsica serà d’aplicació a l’administració local en absència de norma 
autonòmica.  

 
3. L’article 160 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, per la qual s’aprova la modificació 

de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat de Catalunya la 
competència exclusiva en matèria de règim local, sens perjudici de la competència 
exclusiva de l’Estat sobre les bases del regim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, recollida a l’article 149.1.18a de la Constitució. 

 
La Generalitat de Catalunya exercità la titularitat sobre la matèria amb el Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals, que no determina cap fórmula com a instrument per canalitzar les 
subvencions, la qual cosa fa aplicable sense més la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.  
 
El legislador estatal ha optat pels convenis com a instrument per canalitzar les 
subvencions previstes nominativament en els pressupostos generals de les 
administracions locals (article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, que no constitueix legislació bàsica de l’Estat). 
 

4. Les Bases reguladores generals de les subvencions del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, aprovades el 23 de novembre de 2016 pel Ple del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 3 de gener de 
2017.  
 

5. La Base 14.1 a) de les Bases reguladores generals de les subvencions del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, aprovades el 23 de novembre de 2016 pel Ple del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona el 3 de gener de 2017, per raó del qual  poden concedir-se de forma directa 
les subvencions previstes nominativament en el pressupost del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental en els termes establerts en els convenis i en la normativa reguladora 
d'aquestes subvencions. 

 
A aquests efectes, s'entén per subvenció prevista nominativament en el pressupost del 
Consell Comarcal aquella en què almenys la dotació pressupostària i beneficiari constin 
determinats en els estats de despesa del pressupost. 
 
L'objecte d'aquestes subvencions haurà de determinar-se expressament en el 
corresponent conveni de col·laboració o resolució de concessió que, en tot cas, haurà de 
ser congruent amb la classificació funcional i econòmica del corresponent crèdit 
pressupostari. 
 

6. El pressupost general d’ingressos i de despeses de 2018, aprovat inicialment el de 20 de 
desembre de 2017. Aquest acord s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona el 22 de desembre de 2017. L’expedient corresponent queda exposat al públic 
a Secretaria d’aquest Consell Comarcal per un termini de quinze dies, a comptar des del 
següent al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions 
davant del Ple, de conformitat amb allò que disposa l’article 169 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març. En cas de no produir-se cap reclamació, l’esmentat acord esdevindrà definitiu. 
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7. L’article 14.2 lletra q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 

aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que atribueix al Ple la 
competència 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. 

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Atorgar una subvenció màxima, amb caràcter nominatiu, de vint-i-quatre mil cinc-cents 

euros (24.500 EUR) a Apindep Ronçana, SCCL, amb NIF F64255581, que s’ha de 
justificar no més enllà del 15 de gener de 2020, mitjançant la presentació de la 
documentació següent: 
 

a. La memòria justificativa de les activitats, inversions o subministraments realitzats 
en compliment de les condicions de la subvenció concedida. 

 
b. La relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del 

proveïdor, numero de document, import, concepte i data d’emissió de la factura. 
 
c. Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil 

o amb eficàcia administrativa incorporats en la relació al fet que es fa referencia 
en el paràgraf anterior i, si escau, la documentació acreditativa del pagament. 

 
d. El detall del finançament final de les despeses del concepte subvencionat, amb 

indicació de la procedència dels ingressos i subvencions. 
 
e. El certificat de no haver rebut ingressos per al projecte que no superin el 100% del 

cost. 
 

f. El certificat de no haver justificat les despeses relaciones a cap altra subvenció. 
 
g. El certificat conforme la subvenció ha estat gestionada de forma adient i la 

documentació presentada justifica plenament aquesta correcta execució, 
acreditant-se formalment que l’interessat ha establert totes les seves obligacions 
legals i fiscals en relació amb l’execució realitzada. 

 
h. Els usuaris que han fet ús del servei de transport ofert per l’entitat durant l’exercici 

2019. 
 
 

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni regulador de la subvenció que s’atorga a 
Apindep Ronçana SCCL d’acord amb el redactat següent: 

 
“REUNITS 

 
D’una part, el senyor Ignasi Valls i Vilaró, gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental, assistit 
pel secretari accidental de la corporació, senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
14I, de l’altra, el senyor/la senyora _______________, en representació d’Apindep Ronçana 
SCCL. 
 

INTERVENEN 

                                                
14 Aquest redactat és en funció del representant d’Apindep Ronçana SCCL que tingui poder per a signar el conveni. 



 

172 

 
El senyor Ignasi Valls i Vilaró en virtut del que disposa l’article 16 del Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 
 
15El senyor/La senyora _____________ com a president/a, nomenat/nomenada per acord de 
l’Assemblea de la cooperativa de ___ de _____ de _____. 
 
El secretari accidental del Consell Comarcal del Vallès Oriental per raó del càrrec i per donar fe 
de l’acte. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest conveni, i 
 

MANIFESTEN 
 
I. Que la Apindep Ronçana SCCL, és una societat cooperativa de consumidors sense ànim de 

lucre i d’iniciativa social, subjecta als principis i disposicions de la Llei 18/2002, de 
cooperatives de Catalunya, amb plena personalitat jurídica i amb responsabilitat limitada 
dels seus socis per les obligacions socials. 

 
II. Que d’acord amb l’article 2 dels seus estatuts, Apindep Ronçana SCCL té com a objecte, 

entre d’altres, els següents: 
 

- Prestar serveis d’orientació i inserció laboral als mercat de treball dels joves amb 
discapacitat física, psíquica i/o sensorial. 
 

- Prestar serveis de suport a l’autonomia personal a joves amb discapacitats físiques, 
psíquiques i/o sensorials, que consistiran entre d’altres, en serveis de transport adaptat, 
fisioteràpies, rehabilitació, tractament  terapèutic, assistència domiciliària, 
acompanyament i tots els serveis de recolzament per complir aquesta finalitat, com ara 
neteja, restauració i derivats, per si mateixos o mitjançant tercers, sempre que la 
infraestructura o recursos de la cooperativa ho permetin. 

 
- Donar el servei d’orientació i inserció sociolaboral al mercat de treball a persones en 

situació de risc d’exclusió laboral: com entre d’altres, a joves en situació de risc social, 
dones amb dificultats, parats de llarga durada, ex-reclusos i ex-drogadictes. Per realitzar 
aquesta tasca  es sol·licitarà que la cooperativa tingui la condició d’empresa d’inserció 
segons la normativa vigent. 

 
III. Que el Servei de Teràpia Ocupacional Apindep Ronçana és inscrit al  Registre d’Entitats, 

Serveis i Establiments Socials, en la secció serveis i establiments d’atenció a persones amb 
disminució, amb el número de registre S08085, amb una capacitat de 32 usuaris. 
 

IV. Que el servei de Teràpia Ocupacional (STO) és l'alternativa des de l'àmbit dels serveis 
socials a la integració de les persones amb discapacitat intel·lectual que no poden 
incorporar-se al sistema de treball ordinari, quan no poden assolir un nivell de productivitat 
suficient.  

 
Aquest servei té dues funcions principals:  
 

a) Ocupació terapèutica: Inclou activitats en què es pot veure un resultat material i 
satisfactori, i s'eviten les ocupacions estèrils i rutinàries. Aquestes activitats estan 
orientades a assolir habilitats, hàbits i conductes relacionades amb el treball i l'entorn 
laboral.  
 

b) Ajustament personal i social: Inclou activitats relacionades amb l'habilitació personal i la 
millora de la relació amb l'entorn social.  

 
V. Que Apindep Ronçana SCCL compta amb un servei de transport adaptat que garanteix 

                                                
15 Aquest redactat és en funció del representant d’Apindep Ronçana SCCL que tingui poder per a signar el conveni.  



 

173 

l’assistència i participació de les persones al servei de teràpia ocupacional. 
 

VI. Que per l’any 2019 són 30 les persones residents a la comarca del Vallès Oriental que fan 
ús d’aquest servei. 

 
VII. Que és voluntat del Consell Comarcal donar suport a les activitats pròpies d’Apindep 

Ronçana SCCL i facilitar l’accés a les persones de la comarca que fan ús del servei de 
transport adaptat de la societat. 

 
D’acord amb les manifestacions exposades, ambdues parts expressen la seva voluntat de 
formalitzar aquest conveni que subjecten als següents 
 

PACTES 
 
Primer. Objecte 
 
1. L’objecte d’aquest conveni és la formalització de l’atorgament d’una subvenció per part del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, a APINDEP 
RONÇANA SCCL, en endavant APINDEP. 

 
2. La distribució d’aquesta subvenció es farà en funció del nombre de persones residents a 

municipis de menys de 50.000 habitants de la comarca del Vallès Oriental que fan ús del 
servei de transport adaptat que presta APINDEP durant l’any 2019 i dels municipis de 
Granollers i Mollet del Vallès en el cas que hagin formalitzat un conveni ad hoc amb el 
CONSELL COMARCAL.  

 
Concretament, per l’any 2019 la previsió de persones que fan ús de l’esmentat servei i l’import 
màxim de la subvenció que s’atorga s’ha de distribuir de la manera següent: 

 

Nº Expedient Municipi de residència 
Data d'inici de 
l'ús del transport 
any 2019 

Subvenció 
màxima 

14/001/2016 La Garriga 01/01/2019 816,67 € 

14/002/2016 La Garriga 01/01/2019 816,67 € 

14/003/2016 La Garriga 01/01/2019 816,67 € 

14/004/2016 La Garriga 01/01/2019 816,67 € 

14/006/2016 La Garriga 01/01/2019 816,67 €   

    

13/002/2016 Les Franqueses del Vallès 01/01/2019 816,67 € 

13/003/2016 Les Franqueses del Vallès 01/01/2019 816,67 € 

13/004/2016 Les Franqueses del Vallès 01/01/2019 816,67 € 

19/001/2016 Lliçà d'Amunt 01/01/2019 816,67 € 

19/002/2016 Lliçà d'Amunt 01/01/2019 816,67 €   

36/001/2017 Santa Eulàlia de Ronçana 01/01/2019 816,67 €   

    

04/001/2016 Caldes de Montbui 01/01/2019 816,67 € 

04/001/2018 Caldes de Montbui 01/01/2019 816,67 € 

04/002/2016 Caldes de Montbui 01/01/2019 816,67 € 

04/002/2018 Caldes de Montbui 01/01/2019 816,67 € 

04/003/2016 Caldes de Montbui 01/01/2019 816,67 €   

04/004/2016 Caldes de Montbui 01/01/2019 816,67 € 

32/001/2018 Sant Feliu de Codines 01/01/2019 816,67 €   

    

06/001/2016 Canovelles 01/01/2019 816,67 € 

19/004/2016 Lliçà d'Amunt 01/01/2019 816,67 € 

19/005/2016 Lliçà d'Amunt 01/01/2019 816,67 € 

    

03/001/2016 Bigues i Riells 01/01/2019 816,67 € 

03/001/2018 Bigues i Riells 01/01/2019 816,67 € 

03/002/2016 Bigues i Riells 01/01/2019 816,67 € 

03/003/2016 Bigues i Riells 01/01/2019 816,67 € 

    

02/001/2016 L'Ametlla del Vallès 01/01/2019 816,67 € 

02/001/2018 L'Ametlla del Vallès 01/01/2019 816,67 € 

02/002/2016 L'Ametlla del Vallès 01/01/2019 816,67 € 

20/002/2016 Lliçà de Vall 01/01/2019 816,67 € 
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20/003/2016 Lliçà de Vall 01/01/2019 816,66 €   

 
3. Nogensmenys, si durant l’exercici 2019 alguna de les persones que es relacionen en el 

quadre anterior passa a ser baixa definitiva d’aquest servei, APINDEP haurà d’informar el 
CONSELL COMARCAL,  indicant el motiu i la data de la baixa definitiva. 

 
En aquest cas, el CONSELL COMARCAL abonarà l’import proporcional al temps d’ús del 
servei de transport adaptat per part de la persona que s’ha donat de baixa del servei.  

 
4. En cas que aquesta baixa definitiva es cobreixi amb un nou usuari del servei de transport 

adaptat, APINDEP haurà de presentar al CONSELL COMARCAL la documentació on constin 
les dades següents: 

 
Nom de la ruta 
Noms i cognoms de la persona 
Municipi de residència 
Grau de discapacitat 
Reconeixement o no de la mobilitat reduïda 
Ús o no de cadira de rodes 
Reconeixement o no del barem de tercera persona 
Existència o no de discapacitats associades  
Data d’inici de l‘ús del transport 

 
En tot cas el resultat total de l’import assignat entre la persona que va causar baixa i la de la 
nova incorporació no podrà superar la quantitat màxima de 790,32 euros. 

 
Segon. Import i condicions de pagament 
 
1. L’import màxim d’aquesta subvenció és de vint-i-quatre mil cinc-cents euros (24.500 EUR) 

 
2. El CONSELL COMARCAL abonarà a APINDEP l’import de dotze mil dos-cents cinquanta 

euros (12.250 EUR), corresponents al 50% de l’import esmentat al paràgraf precedent, a la 
bestreta, un cop formalitzat el conveni, sempre que la Tresoreria del CONSELL COMARCAL 
ho permeti. 

 
El pagament de la resta de la subvenció, que ascendeix a l’import de dotze mil dos-cents 
cinquanta euros (12.250 EUR), es farà un cop s’aprovi la justificació d’haver realitzat el 
transport de les persones esmentades en el pacte primer.  

 
3. Nogensmenys, APINDEP haurà de reintegrar la quantitat percebuda en virtut d’aquest 

conveni en el cas no s’aprovi la justificació de la subvenció en els termes que s’estableixi. 
 
Tercer. Justificació 
 
APINDEP ha de justificar la subvenció al CONSELL COMARCAL no més enllà del 15 de gener 
de 2020, mitjançant la presentació de la documentació, d’acord amb el model que determini el 
CONSELL COMARCAL, següent: 

 
a) La memòria justificativa de les activitats, inversions o subministraments realitzats en 

compliment de les condicions de la subvenció concedida. 
 

b) La relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del proveïdor, numero 
de document, import, concepte i data d’emissió de la factura. 

 
c) Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb 

eficàcia administrativa incorporats en la relació al fet que es fa referencia en el paràgraf 
anterior i, si escau, la documentació acreditativa del pagament. 

 
d) El detall del finançament final de les despeses del concepte subvencionat, amb indicació de la 

procedència dels ingressos i subvencions. 
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e) El certificat de no haver rebut ingressos per al projecte que no superin el 100% del cost. 
 

f)  El certificat de no haver justificat les despeses relaciones a cap altra subvenció. 
 

g) El certificat conforme la subvenció ha estat gestionada de forma adient i la documentació 
presentada justifica plenament aquesta correcta execució, acreditant-se formalment que 
l’interessat ha establert totes les seves obligacions legals i fiscals en relació amb l’execució 
realitzada. 

 
h) Els usuaris que han fet ús del servei de transport ofert per l’entitat durant l’exercici 2019. 
 
 
Quart. Durada 
 
Aquest conveni entra en vigor en la data de l’encapçalament i estén els seus efectes des de l’1 
de gener de 2019 fins el 31 de desembre de 2019. 
 
Cinquè. Causes d’extinció 
 
Aquest conveni s’extingeix per les causes següents: 
 
a) Pel cessament de l’activitat per part d’APINDEP. 
b) Pel compliment del termini de vigència del conveni. 
c) Per resolució mitjançant denúncia amb tres mesos d’antelació de qualsevulla de les parts. 
d) Per no justificar la subvenció en el termini previst al pacte tercer d’aquest conveni. 
 
Sisè. Normativa 
 
És d’aplicació per aquesta subvenció allò establert en aquest conveni i en l'Ordenança de les 
bases reguladores generals de les subvencions del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
 
Setè. Jurisdicció competent 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per tal de resoldre les incidències 
que puguin derivar-se d’aquest conveni. 
 
I, convenint ambdues parts la formalització d’aquest conveni, el signen i ratifiquen, de la qual 
cosa el secretari sotasignat dóna fe.”  

 
3. Autoritzar, disposar i obligar una despesa màxima de vint-i-quatre mil cinc-cents euros 

(24.500 EUR) amb càrrec a la partida 231.05.480.21, número de referència 
22019000022, número d’apunt previ 920190000022 del Pressupost general d’ingressos 
i despeses per a l’exercici 2019 del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 

4. Aprovar la bestreta de la subvenció per un import de dotze mil dos-cents cinquanta 
euros (12.250 EUR), condicionada a la formalització del conveni regulador de la 
subvenció amb l’entitat beneficiària i a la tresoreria del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental.  
 

5. Notificar aquest acord a Apindep Ronçana, SCCL.” 
 
El president  
  
Alguna paraula? Votem.  
  
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 19 membres assistents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
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14. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni regulador de la 
subvenció que s’atorga a la Fundació Aspace Catalunya. 
 
Coneguda la part dispositiva del dictamen de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, de 5 
d’abril de 2019, que és el que segueix: 
 

 “RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 18 de març de 2019,  la senyora Sílvia Pérez i Corts, cap de l'Àrea de Polítiques 

Socials i d'Igualtat, ha emès l’informe següent: 
 
“ 

1. El 16 de gener de 1960, mitjançant la concurrència de persones físiques i jurídiques , va 
constituir-se a Barcelona l’Associació denominada “ASSOCIACIÓ DE LA PARÀLISI 
CEREBRAL” (ASPACE), inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya 
amb el número 679 de las secció 1a. 
 

2. Amb data 14 d’octubre de 2010 es van inscriure en el Registre d’Associacions de la 
Generalitat la modificació d’estatuts. La modificació afecta bàsicament al domicili principal de 
l’entitat, que s’estableix a Barcelona, carrer Tres Pins 31-35; els aspectes relatius a la 
convocatòria de l’Assemblea General; els articles referents als associats; la regulació del 
règim sancionador i l’adaptació dels estatuts a la legislació vigent en matèria d’associacions. 

 
3. El 22 de juny de 2017 va acordar-se en l’assemblea general extraordinària de socis de 

l’Associació de la Paràlisi Cerebral (ASPACE) la transformació de l’associació en Fundació 
ASPACE Catalunya. En data 14 de juliol es signa l’escriptura de transformació.  
El número d’identificació fiscal de la Fundació ASPACE Catalunya correspon al de l’anterior 
Associació de la Paràlisi Cerebral (ASPACE), sent aquest el NIF G08393936. 

 
4. L’article 5 dels estatuts de la Fundació ASPACE Catalunya estableix que la Fundació té per 

objecte l’atenció integral a les persones amb paràlisi cerebral i altres patologies similars i del 
desenvolupament, així com l’atenció a les seves famílies. Aquesta atenció té un caràcter 
multidisciplinari i comprèn els àmbits de salut, educatiu i social al llarg del cicle vital de les 
persones ateses, oferint una cartera de serveis ajustada a les necessitats de les persones a fi 
que obtinguin el màxim grau d’autonomia personal, motriu, mental i de integració social.  
 

5. L’associació ASPACE compta amb un servei de transport adaptat que garanteix l’assistència i 
participació de les persones al seu centre ubicat a Barcelona i Badalona 

 
És voluntat del Consell Comarcal donar suport i facilitar l’accés a les activitats de l’entitat  a 
persones dels municipis de la comarca. L’any 2018, el nombre de persones que pertanyen a 
algun dels municipis de la comarca i que fan ús del servei de transport adaptat d’ASPACE és 
de 9. La previsió per a l’any 2019 de persones que pertanyen a algun dels municipis de la 
comarca i que fan ús del servei de transport adaptat d’ASPACE és de 10.  

 
6. En data 30 d’octubre de 2018, amb numero de registre d’entrada E2018013861, la fundació 

ASPACE Catalunya sol·licita una subvenció de caràcter nominatiu i directe. 
   

7. ASPACE Catalunya va presentar degudament la justificació per al conveni 2018.  
 
 
Per tant, PROPOSO,      
 

1. Atorgar per l’exercici 2019, una subvenció a ASPACE per un import màxim total de cinquanta-
nou mil nou-cents noranta-vuit euros amb cinquanta cèntims (59.998,50 EUR), d’acord la 
següent distribució:   
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Ruta Nº Expedient Municipi de residència 
Data d'inici de l'ús 
del transport any 
2019 

Subvenció 
màxima 2019 

S.ANTONI V. TA 29/001/2016 
Sant Antoni de 
Vilamajor 

02/01/2019 

     5.999,85 €  

S.ANTONI V. TA 07/001/2016 Cànoves i Samalús 02/01/2019 

     5.999,85 €  

S.ANTONI V. TA 16/001/2016 Granollers 02/01/2019      5.999,85 €  

S.ANTONI V. TA 19/007/2016 Lliçà d'Amunt 02/01/2019      5.999,85 €  

S.ANTONI V. TA 27/001/2016 Parets del Vallès 02/01/2019      5.999,85 €  

LLINARS DEL V. TA 21/002/2016 Llinars del Vallès 02/01/2019      5.999,85 €  

LLINARS DEL V. TA 03/004/2016 Bigues i Riells 02/01/2019      5.999,85 €  

LLINARS DEL V. TA 06/003/2016 Canovelles 02/01/2019      5.999,85 €  

LLINARS DEL V. TA 18/001/2016 La Llagosta 02/01/2019      5.999,85 €  

LLINARS DEL V. TA/16/001/2019 Granollers 02/01/2019      5.999,85 €  

 
2. Aquesta subvenció anirà amb càrrec a la partida 231.05.480.22 Transport adaptat: ASPACE 

del Pressupost general d’ingressos i despeses per a l’exercici 2019 del Consell Comarcal. 
 

3. Les condicions del pagament de la subvenció a ASPACE són les següents: 
 

a. La naturalesa estrictament social de la subvenció proposada, garanteix a les 
persones amb necessitats especials de la comarca, l’accés a les activitats 
d’integració sociolaboral, afavorint també d’aquesta manera l’autonomia personal. 

 
L’entitat desenvolupa les seves activitats d’inserció posant els seus mitjans 
tècnics per tal de garantir-ne l’accés de forma continuada durant tot l’any.  
 
Per tot això, i tenint en compte el caràcter social i no lucratiu de l’entitat és 
convenient i necessari atorgar una bestreta corresponent al 50% del total de la 
subvenció, vint-i-nou mil nou-cents noranta-nou euros amb vint-i-cinc cèntims  
(29.999,25 EUR), un cop atorgada aquesta. 
 
Per a l’atorgament de l’esmentada bestreta no és necessària l’exigència de cap 
garantia perquè l’entitat amb la qual el Consell Comarcal ha col·laborat durant els 
darrers anys ha desenvolupat l’activitat objecte d’aquesta subvenció proposada 
amb total normalitat i sense que s’hagin produït incidències o alteracions. 
 

b. El pagament de la resta de la subvenció, vint-i-nou mil nou-cents noranta-nou euros 
amb vint-i-cinc cèntims  (29.999,25 EUR), un cop presentada la justificació d’haver 
realitzat el transport a les persones subvencionades. 

 
c. L’objecte de la subvenció és  donar suport i facilitar l’accés a les activitats de l’entitat, i 

per tant a les pròpies instal·lacions de l’entitat. 
 

d. Si durant l’exercici 2019 alguna de les persones subvencionades passa a ser baixa 
definitiva d’aquest transport, ASPACE haurà d’informar al Consell Comarcal,  indicant 
el motiu i la data de la baixa definitiva.   

 
En cas que aquesta baixa definitiva es cobreixi amb una nova alta, la cooperativa 
ASPACE, haurà d’informar al Consell Comarcal de les següents dades d’aquesta 
persona: 
 
Nom de la ruta 
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Noms i cognoms de la persona 
Municipi de residència 
Data de naixement 
Grau de discapacitat 
Reconeixement o no de la mobilitat reduïda 
Ús o no de cadira de rodes 
Reconeixement o no del barem de tercera persona 
Existència o no de discapacitats associades  
Data d’inici de l‘ús del transport 
 
En tot cas el resultat total entre la persona que va causar baixa i la de la nova 
incorporació no superarà la quantitat atorgada a la que és baixa, es a dir, la suma 
de les dues  subvencions no superarà els cinc mil nou-cents noranta-nou euros 
amb vuitanta-cinc cèntims (5.999,85 EUR).  

 
4. La justificació s’haurà d’efectuar amb la modalitat de compte justificatiu simplificat, que es 
presentarà segons el model que determini el Consell Comarcal i contindrà:  
 

a. Memòria justificativa de les activitats, inversions o subministraments realitzats en 
compliment de les condicions de la subvenció concedida. 
 

b. Relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del proveïdor, 
numero de document, import, concepte i data d’emissió de la factura. 

 
c. Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o 

amb eficàcia administrativa incorporats en la relació al fet que es fa referencia en el 
paràgraf anterior i, si escau, la documentació acreditativa del pagament. 

 
d. Detall del finançament final de les despeses del concepte subvencionat, amb 

indicació de la procedència dels ingressos i subvencions. 
 

e. Certificat de no haver rebut ingressos per al projecte que no superin el 100% del cost. 
 

f. Certificat de no haver justificat les despeses relaciones a cap altre subvenció. 
 

g. Certificat de que la subvenció ha estat gestionada de forma adient i la documentació 
presentada justifica plenament aquesta correcta execució, acreditant-se formalment 
que l’interessat ha establert totes les seves obligacions legals i fiscals en relació a 
l’execució realitzada. 

 
h. Usuaris que han fet ús del servei de transport ofert per l’entitat durant l’exercici 2019. 

 
La vigència del conveni que es proposa signar és des de l’1 de gener de 2019 al 31 de 
desembre de 2019, havent de presentar, abans del 15 de gener de 2020, la justificació  de la 
prestació del transport a les persones a les quals s’atorga la subvenció, en la forma requerida 
pel Consell Comarcal. 

 
2. El 5 d´abril de 2019 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. Els articles 240 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 

de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 118 i següents del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
relatius a la possibilitat dels ens locals d’atorgar subvencions a favor de persones o 
entitats públiques o privades per fomentar una activitat d’utilitat o interès social. 
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2. L’article 22.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, disposa 
que es poden concedir de forma directa, les subvencions nominativament previstes en el 
pressupost de l’entitat en els recollits en els convenis i en la normativa reguladora 
d’aquestes subvencions. 
 
Aquest precepte, que és d’aplicació als consells comarcals per raó de l’epígraf segon de 
la disposició final primera de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, constitueix legislació bàsica de l’Estat a l’empara de l’article 149.1.13a, 14a 
i 18a -epígraf primer de la disposició final primera-. 
 
La disposició final primera, epígraf 2, preveu que les disposicions restants contingudes a 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, també són d’aplicació a les 
entitats que integren l’administració local. Conseqüentment, quan les comunitats 
autònomes hagin assumit competències en matèria de règim local, la legislació estatal 
que no sigui bàsica serà d’aplicació a l’administració local en absència de norma 
autonòmica.  

 
3. L’article 160 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, per la qual s’aprova la modificació 

de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat de Catalunya la 
competència exclusiva en matèria de règim local, sens perjudici de la competència 
exclusiva de l’Estat sobre les bases del regim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, recollida a l’article 149.1.18a de la Constitució. 

 
La Generalitat de Catalunya exercità la titularitat sobre la matèria amb el Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals, que no determina cap fórmula com a instrument per canalitzar les 
subvencions, la qual cosa fa aplicable sense més la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.  
 
El legislador estatal ha optat pels convenis com a instrument per canalitzar les 
subvencions previstes nominativament en els pressupostos generals de les 
administracions locals (article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, que no constitueix legislació bàsica de l’Estat). 
 

4. Les Bases reguladores generals de les subvencions del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, aprovades el 23 de novembre de 2016 pel Ple del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 3 de gener de 
2017.  
 

5. La Base 14.1 a) de les Bases reguladores generals de les subvencions del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, aprovades el 23 de novembre de 2016 pel Ple del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona el 3 de gener de 2017, per raó del qual  poden concedir-se de forma directa 
les subvencions previstes nominativament en el pressupost del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental en els termes establerts en els convenis i en la normativa reguladora 
d'aquestes subvencions. 

 
A aquests efectes, s'entén per subvenció prevista nominativament en el pressupost del 
Consell Comarcal aquella en què almenys la dotació pressupostària i beneficiari constin 
determinats en els estats de despesa del pressupost. 
 
L'objecte d'aquestes subvencions haurà de determinar-se expressament en el 
corresponent conveni de col·laboració o resolució de concessió que, en tot cas, haurà de 
ser congruent amb la classificació funcional i econòmica del corresponent crèdit 
pressupostari. 
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6. El pressupost general d’ingressos i de despeses de 2018, aprovat inicialment el de 20 de 

desembre de 2017. Aquest acord s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona el 22 de desembre de 2017. L’expedient corresponent queda exposat al públic 
a Secretaria d’aquest Consell Comarcal per un termini de quinze dies, a comptar des del 
següent al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions 
davant del Ple, de conformitat amb allò que disposa l’article 169 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març. En cas de no produir-se cap reclamació, l’esmentat acord esdevindrà definitiu. 
 

7. L’article 14.2 lletra q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que atribueix al Ple la 
competència 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. 

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Atorgar una subvenció màxima, de caràcter nominatiu, per un import de cinquanta-nou 

mil nou-cents noranta-vuit euros amb cinquanta cèntims (59.998,50 EUR), a la Fundació 
Aspace Catalunya, que s’ha de justificar no més enllà del 15 de gener de 2020, 
mitjançant la presentació de la documentació següent: 

 
a. La memòria justificativa de les activitats, inversions o subministraments realitzats 

en compliment de les condicions de la subvenció concedida. 
 
b. La relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del 

proveïdor, numero de document, import, concepte i data d’emissió de la factura. 
 
c. Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil 

o amb eficàcia administrativa incorporats en la relació referenciada en el paràgraf 
anterior i, si escau, la documentació acreditativa del pagament. 

 
d. El detall del finançament final de les despeses del concepte subvencionat, amb 

indicació de la procedència dels ingressos i subvencions. 
 
e. El certificat de no haver rebut ingressos per al projecte que no superin el 100% del 

cost. 
 

f. El certificat de no haver justificat les despeses relaciones a cap altre subvenció. 
 
g. El certificat de que la subvenció ha estat gestionada de forma adient i la 

documentació presentada justifica plenament aquesta correcta execució, 
acreditant-se formalment que l’interessat ha establert totes les seves obligacions 
legals i fiscals en relació a l’execució realitzada. 

 
h. La relació d’usuaris que han fet ús del servei de transport ofert per l’entitat durant 

l’exercici 2019. 
 

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni regulador de la subvenció que s’atorga a 
la Fundació Aspace Catalunya, amb NIF G08393936, d’acord amb el redactat següent: 
 

“REUNITS 
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“D’una part, el senyor Ignasi Valls i Vilaró, gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit pel secretari accidental de la corporació, senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
16I, de l’altra, el senyor/la senyora ___________________, ______________  de la Fundació 
Aspace Catalunya. 
 

INTERVENEN 
 
El senyor Ignasi Valls i Vilaró en virtut del que disposa l’article 16 del Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 
 
17El senyor/ La senyora ___________________, en representació de la Fundació Aspace 
Catalunya. 
 
El secretari accidental del Consell Comarcal del Vallès Oriental per raó del càrrec i per donar 
fe de l’acte. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest 
conveni, i 
 

MANIFESTEN 
 
I. Que la Fundació ASPACE Catalunya, en endavant ASPACE, sorgida per transformació de 

l’Associació de la Paràlisi Cerebral (ASPACE), elevada a públic mitjançant l’escriptura de 14 
de juliol de 2017, protocol número 1.492 del notari Raúl-Jesús Cillero Raposo, té per objecte 
l’atenció integral a les persones amb paràlisi cerebral i altres patologies similars i del 
desenvolupament, així com l’atenció a les seves famílies. Aquesta atenció té un caràcter 
multidisciplinari i comprèn els àmbits de salut, educatiu i social al llarg del cicle vital de les 
persones ateses, oferint una cartera de serveis ajustada a les necessitats de les persones a fi 
que obtinguin el màxim grau d’autonomia personal, motriu, mental i de integració social. 

 
II. Que ASPACE compta amb un servei de transport adaptat que garanteix l’assistència i 

participació de les persones al seu centre ubicat a Barcelona.  
 
III. Que per l’any 2019 són 10 les persones residents a municipis de la comarca del Vallès 

Oriental que es preveu que facin ús d’aquest servei.  
 
IV. Que és voluntat del Consell Comarcal donar suport i facilitar l’accés a les persones de la 

comarca que fan ús del servei de transport adaptat d’ASPACE.  
 
D’acord amb les manifestacions exposades, ambdues parts expressen la seva voluntat de 
formalitzar aquest conveni que subjecten als següents 
 

PACTES 
 
Primer. Objecte 
 
1. L’objecte d’aquest conveni és la formalització de l’atorgament d’una subvenció per part del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, a la Fundació 
Aspace Catalunya. 

 
2. La distribució d’aquesta subvenció es farà en funció del nombre de persones residents a 

municipis de menys de 50.000 habitants de la comarca del Vallès Oriental que fan ús del 
servei de transport adaptat que presta ASPACE durant l’any 2019 i dels municipis de 
Granollers i Mollet del Vallès en el cas que hagin formalitzat un conveni ad hoc amb el 
CONSELL COMARCAL. 
 

                                                
16 Aquest redactat és en funció del representant de la Fundació Aspace Catalunya.que tingui poder per a formalitzar el conveni. 
17 Aquest redactat és en funció del representant de la Fundació Aspace Catalunya.que tingui poder per a formalitzar el conveni. 
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Concretament, per l’any 2019 la previsió de persones que fan ús de l’esmentat servei i l’import 
de la subvenció màxima que s’atorga s’ha de distribuir de la manera següent: 

 
 

Ruta Núm. Expedient Municipi de residència 
Data d'inici de l'ús 
del transport any 

2019 

Subvenció 
màxima 

2019 

Sant Antoni de Vilamajor TA 29/001/2016 Sant Antoni de Vilamajor 02/01/2019      5.999,85 €  

Sant Antoni de Vilamajor TA 07/001/2016 Cànoves i Samalús 02/01/2019      5.999,85 €  

Sant Antoni de Vilamajor TA 16/001/2016 Granollers 02/01/2019      5.999,85 €  

Sant Antoni de Vilamajor TA 19/007/2016 Lliçà d'Amunt 02/01/2019      5.999,85 €  

Sant Antoni de Vilamajor TA 27/001/2016 Parets del Vallès 02/01/2019      5.999,85 €  

Llinars del Vallès TA 21/002/2016 Llinars del Vallès 02/01/2019      5.999,85 €  

Llinars del Vallès TA 03/004/2016 Bigues i Riells 02/01/2019      5.999,85 €  

Llinars del Vallès TA 06/003/2016 Canovelles 02/01/2019      5.999,85 €  

Llinars del Vallès TA 18/001/2016 La Llagosta 02/01/2019      5.999,85 €  

Llinars del Vallès TA/16/001/2019 Granollers 02/01/2019      5.999,85 €  

 
 

3. Nogensmenys, si durant l’exercici 2019 alguna de les persones que es relacionen en el 
quadre anterior esdevé baixa definitiva d’aquest servei, ASPACE haurà d’informar el 
CONSELL COMARCAL,  indicant el motiu i la data de la baixa definitiva. 
 
En aquest cas, el CONSELL COMARCAL abonarà l’import proporcional al temps d’ús del 
servei de transport adaptat per part de la persona que s’ha donat de baixa del servei. 

 
4. En cas que aquesta baixa definitiva es cobreixi amb un nou usuari del servei de transport 

adaptat, ASPACE haurà de presentar al CONSELL COMARCAL la documentació on constin 
les dades següents: 

 
Nom de la ruta 
Noms i cognoms de la persona 
Municipi de residència 
Data de naixement 
Grau de discapacitat 
Reconeixement o no de la mobilitat reduïda 
Ús o no de cadira de rodes 
Reconeixement o no del barem de tercera persona 
Existència o no de discapacitats associades  
Data d’inici de l‘ús del transport 
 
En tot cas el resultat total de l’import assignat entre la persona que va causar baixa i la de la 
nova incorporació no podrà superar la quantitat màxima de 5.999,85 EUR.  

 
Segon. Import i condicions de pagament 
 

1. L’import màxim d’aquesta subvenció és de cinquanta-nou mil nou-cents noranta-vuit euros 
amb cinquanta cèntims (59.998,50 EUR).  

 
2. El CONSELL COMARCAL abonarà a ASPACE a la bestreta l’import de vint-i-nou mil nou-

cents noranta-nou euros amb vint-i-cinc cèntims (29.999,25 €), corresponents al 50% de 
l’import esmentat al paràgraf precedent, un cop formalitzat el conveni, sempre que la 
Tresoreria del CONSELL COMARCAL ho permeti. 
 

3. El pagament de la resta de la subvenció, que ascendeix a l’import màxim de vint-i-nou mil 
nou-cents noranta-nou euros amb vint-i-cinc cèntims (29.999,25 €), es farà un cop s’aprovi la 
justificació d’haver realitzat el transport de les persones esmentades en el pacte primer.  
 

4. Nogensmenys, ASPACE haurà de reintegrar la quantitat percebuda en virtut d’aquest conveni 
en el cas no s’aprovi la justificació de la subvenció en els termes que s’estableixi. 
 

Tercer. Justificació 
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ASPACE ha de justificar la subvenció al CONSELL COMARCAL no més enllà del 15 de gener de 
2020, mitjançant la presentació d’acord amb la base 27a de les Bases reguladores generals de 
les subvencions del CONSELL COMARCAL, de la documentació següent: 
 

a. La memòria justificativa de les activitats, inversions o subministraments realitzats en 
compliment de les condicions de la subvenció concedida. 

 
b. La relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del proveïdor, numero 

de document, import, concepte i data d’emissió de la factura. 
 
c. Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb 

eficàcia administrativa incorporats en la relació referenciada en el paràgraf anterior i, si 
escau, la documentació acreditativa del pagament. 

 
d. El detall del finançament final de les despeses del concepte subvencionat, amb indicació de 

la procedència dels ingressos i subvencions. 
 
e. El certificat de no haver rebut ingressos per al projecte que no superin el 100% del cost. 
 
f. El certificat de no haver justificat les despeses relaciones a cap altre subvenció. 
 
g. El certificat de que la subvenció ha estat gestionada de forma adient i la documentació 

presentada justifica plenament aquesta correcta execució, acreditant-se formalment que 
l’interessat ha establert totes les seves obligacions legals i fiscals en relació a l’execució 
realitzada. 

 
h. La relació d’usuaris que han fet ús del servei de transport ofert per l’entitat durant l’exercici 

2019. 
 
Quart. Durada 
 
Aquest conveni entra en vigor en la data de l’encapçalament i estén els seus efectes des de l’1 
de gener de 2019 fins el 31 de desembre de 2019. 
 
Cinquè. Causes d’extinció 
 
Aquest conveni s’extingeix per les causes següents: 
 
a) Pel cessament de l’activitat per part d’ASPACE. 
b) Pel compliment del termini de vigència del conveni. 
c) Per resolució mitjançant denúncia amb tres mesos d’antelació de qualsevulla de les parts. 
d) Per no justificar la subvenció en el termini previst al pacte tercer d’aquest conveni. 
 
Sisè. Normativa 
 
És d’aplicació per aquesta subvenció allò establert en aquest conveni i en l'Ordenança de les 
bases reguladores generals de les subvencions del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
 
Setè. Jurisdicció competent 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per tal de resoldre les incidències 
que puguin derivar-se d’aquest conveni. 
 
I, convenint ambdues parts la formalització d’aquest conveni, el signen i ratifiquen en senyal de 
conformitat, de la qual cosa el secretari sotasignat dóna fe.” 

 
3. Autoritzar, disposar i obligar una despesa màxima de cinquanta-nou mil nou-cents 

noranta-vuit euros amb cinquanta cèntims (59.998,50 EUR), amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 20 23105 48022 22019000001 del Pressupost general d’ingressos i 
despeses per a l’exercici 2019 del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
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4. Aprovar la bestreta de la subvenció per un import de vint-i-nou mil nou-cents noranta-

nou euros amb vint-i-cinc cèntims (29.999,25 €), condicionada a la formalització del 
conveni regulador de la subvenció amb l’entitat beneficiària i a la tresoreria del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental.  
 

5. Notificar aquests acords a la Fundació Aspace Catalunya.” 
 
El president  
  
Alguna paraula? Votem.  
  
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 19 membres assistents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
15. Dictamen d'aprovació del contingut i la signatura de la modificació del conveni per 
a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social amb l’Ajuntament de la Roca 
del Vallès. 
 
Coneguda la part dispositiva del dictamen de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, de 5 
d’abril de 2019, que és el que segueix: 
 

 “RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 7 de març de 2019, la senyora Sílvia Perez i Corts, cap de l'Àrea de Polítiques Socials 

i d'Igualtat, ha emès l’informe següent: 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. Els ajuntaments i els consells comarcals estableixen convenis de cooperació per tal d'estendre de 

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

2. El 26 d’octubre de 2017, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies vam formalitzar l’Addenda al Contracte Programa 2016-2019 en matèria de 
Serveis Socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per al 2017. 
També conté la fitxa econòmica del Contracte Programa 2018-2019.        
                                            

3. L’article 34 de la LSS estableix que les àrees bàsiques de serveis socials són la unitat primària de 
l'atenció social als efectes de la prestació dels serveis socials bàsics. D’acord amb aquest article, 
la gestió de l’àrea bàsica  pels municipis de menys de vint mil habitants correspon a la comarca.  
 

4. El 28 de juny de 2018 i registre d’entrada E2018008521, l’Ajuntament de la Roca del Vallès va  
sol·licitar al Consell Comarcal del Vallès Oriental, la dotació del personal necessari per a cobrir la 
baixa de llarga durada de l’educadora social fins a la reincorporació de la titular, així com 
s’estudiïn altres vies de gestió i provisió dels serveis socials (expedient Gènesis X2018004988) 
 

5. El 13 de desembre de 2018  el Consell Comarcal del Vallès Oriental, i Ajuntament de la Roca del 
Vallès, vam formalitzar el conveni per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social en 
el municipi de la Roca del Vallès segons les condicions recollides al punt anterior (83-CV 2018) 

 
6. En aquest context, l’Ajuntament de la Roca del Vallès va sol·licitar al Consell Comarcal, com a 

gesto de l’Àrea bàsica de serveis socials, la plena assumpció de la gestió del servei bàsic 
d’atenció social corresponent a la Roca del Vallès. 
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7. L’11 de gener de 2019 es va signar l’addenda de modificació del conveni per a la gestió i la 
prestació del servei bàsic d’atenció social amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès segons les 
condicions recollides en el punt anterior (226-M 2018) 

 
8. El 25 de febrer de 2019, amb registre d’entrada E2019002571, l’Ajuntament de la Roca del Vallès 

va presentar escrit exposant que  l’Ajuntament està a punt d’efectuar una mobilitat interna dels 
seus efectius per fer front a diferents necessitats organitzatives. Que això implica que el funcionari 
que estava donant suport administratiu als serveis socials bàsics al municipi, sigui adscrit a una 
altra àrea municipal. 

 
Per aquest motiu sol·licita al Consell Comarcal que, d’acord amb el conveni de col·laboració per 
la prestació del Servei bàsic d’atenció social esmentat al punt 8 d’aquest informe, assumeixi 
també aquest suport administratiu. 

 
9. Els costos anuals estimats corresponents a la contractació d’aquest nou administratiu/a són els 

següents: 
 
 

Rol professional % de dedicació Salari Seguretat social TOTAL 

Administratiu 100% 24.369,72 € 8.012,15€ 32.381,87 € 

 
 
10. Els costos estimats esmentats en el punt anterior  aniran a càrrec de l’Ajuntament de la Roca del 

Vallès. 
 

Per tot el que s’ha exposat, PROPOSO, 
 

1. Modificar el conveni  per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social amb 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès esmentat al punt 8è d’aquest informe, amb la incorporació d’un 
nou administratiu/a. 
 

2. Iniciar el procés de selecció per a la contractació d’un/a de administratiu/va pels Serveis Socials 
Bàsics de la Roca del Vallès. 
 

3. Que es proposi en la propera sessió del Ple l’aprovació de les Bases i la Convocatòria d’aquest 
procés de selecció. 
 

4. Que s’acordi la contractació per urgència mentre duri el procés de selecció del lloc de treball 
esmentat anteriorment. 
 

5. Els  costos salarials corresponents en aquest lloc de treball han estat informat pel cap de l’Àrea 
de Persones i Valors i són els que consten a l’expedient  

 
6. La modificació del pressupost de despeses i ingressos, per l’increment del lloc de treball del/a 

administratiu/a a càrrec de les aplicacions pressupostàries per l’any 2019,  amb la següent 
previsió: 
 
Pressupost despeses: 
20 23102 131.00 Personal temporal:  .................................................................... 24.369,72 € 
20 23102 160.00 Seguretat Social: ......................................................................... 8.012,15 € 
Pressupost ingressos: 
20 46212 Aportació ajuntaments: ..................................................32.381,87 €   

 

2. El 5 d´abril de 2019 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 
dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 
FONAMENTS DE DRET 
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1. L’article 5 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en endavant LSS, 
estableix que el sistema públic de serveis socials es regeix, entre d’altres, pels principis 
següents: 
 
“a) Universalitat: Els poders públics han de garantir a tothom el dret d'accés als serveis 
socials i llur ús efectiu en condicions d'igualtat, equitat i justícia redistributiva. Aquest 
principi no exclou, però, que l'accés es pugui condicionar al fet que els usuaris 
compleixin determinats requisits i paguin una contraprestació econòmica per assegurar 
la coresponsabilitat entre els usuaris i les administracions públiques i la sostenibilitat del 
sistema. 
 
c) Responsabilitat pública: Els poders públics han de garantir la disponibilitat dels serveis 
socials mitjançant la regulació i l'aportació dels mitjans humans, tècnics i financers i dels 
equipaments necessaris per a garantir els drets reconeguts. També n'han d'assegurar la 
planificació, la coordinació, el control, la continuïtat del servei si se'n determina la 
necessitat, l'execució i l'avaluació amb criteris d'equitat, justícia social i qualitat. 
 
o) Economia, eficiència i eficàcia: Els serveis socials s'han de gestionar amb criteris 
d'economia, eficiència i eficàcia.” 

 
2. L’article 13.l) de la LSS estableix que les persones que accedeixen als serveis socials o, 

si escau, llurs familiars o representants legals, tenen el deure de contribuir al 
finançament del cost del centre o servei si així ho estableix la normativa aplicable. 
 

3. L’article 15.1 de la LSS, estableix que el sistema públic de serveis socials s'organitza en 
forma de xarxa per a treballar en coordinació, en col·laboració i amb el diàleg entre tots 
els actors que intervenen en el procés d'atenció a les persones, i s'estructura en serveis 
socials bàsics i en serveis socials especialitzats. 
 

4. L’article 16.1 de la LSS estableix que els serveis socials bàsics són el primer nivell del 
sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits 
familiar i social. 
 

5. L’article 16.2 de la LSS preveu que els serveis socials bàsics s'organitzen territorialment i 
estan dotats d'un equip multidisciplinari que ha de fomentar el treball i la metodologia 
interdisciplinaris, integrat pel personal professional necessari per al compliment de llurs 
funcions, amb l'estructura directiva i de suport tècnic i administratiu que s'estableixi per 
reglament. Els serveis socials bàsics inclouen els equips bàsics, els serveis d'ajuda a 
domicili i de teleassistència i els serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a 
infants i adolescents. 
 

6. L’article 16.3 de la LSS preveu que els serveis socials bàsics tenen un caràcter 
polivalent, comunitari i preventiu per a fomentar l'autonomia de les persones perquè 
visquin dignament, atenent les diferents situacions de necessitat en què es troben o que 
es puguin presentar. Els serveis socials bàsics han de donar respostes en l'àmbit propi 
de la convivència i la relació dels destinataris dels serveis. 
 

7. L’article 17 de la LSS preveu com a funcions dels serveis socials bàsics les següents: 
 
a) Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit 

territorial. 
b) Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i 

els recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés. 
c) Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions de 

necessitat social a petició de l'usuari o usuària, del seu entorn familiar, convivencial o 
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social o d'altres serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, d'acord 
amb la legislació de protecció de dades. 

d) Proposar i establir el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de 
l'autonomia personal, excepte en aquelles situacions en què la persona estigui 
ingressada de manera permanent en un centre de la xarxa pública. En aquests 
darrers casos, els serveis de treball social del centre de la xarxa pública han 
d'elaborar el dit programa. 

e) Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de 
l'autonomia personal quan correspongui. 

f) Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les 
intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació. 

g) Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social, 
especialment si hi ha menors. 

h) Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que 
cerquen la integració i la participació socials de les persones, les famílies, les unitats 
de convivència i els grups en situació de risc. 

i) Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de 
convivència, sens perjudici de les funcions dels serveis sanitaris a domicili. 

j) Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i 
adolescents. 

k) Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció diürna, 
tecnològica i residencial. 

l) Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa. 
m) Gestionar prestacions d'urgència social. 
n) Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones dels 

col·lectius més vulnerables. 
o) Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i comarcal i 

les altres que li siguin atribuïdes. 
p) Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals 

dels altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les 
que actuen en l'àmbit dels serveis socials. 

q) Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de persones 
afectades per causes judicials. 
 

8. L’article 20 de la LSS disposa que són prestacions del sistema públic de serveis socials 
les actuacions, les intervencions tècniques, els programes, els projectes, els mitjans i les 
ajudes econòmiques i tecnològiques que s'ofereixen a persones i que es destinen a 
complir les finalitats que estableix l'article 3 de la llei esmentada. Les prestacions del 
sistema públic de serveis socials poden ésser de servei, econòmiques o tecnològiques. 
 

9. L’article 21.1 de la LSS estableix que les prestacions de servei són els serveis i les 
intervencions acomplerts per equips professionals que tenen com a finalitat la prevenció, 
el diagnòstic, la valoració, la protecció, la promoció, l'atenció i la inserció de persones, 
d'unitats de convivència i de grups en situació de necessitat social. 
 

10. L’article 21.2 de la LSS disposa que són prestacions de servei les següents actuacions i 
intervencions acomplertes pels equips professionals: 
 
a) La informació sobre els recursos socials disponibles i sobre l'accés a aquests. 
b) L'orientació sobre els mitjans més adequats per a respondre a les necessitats 

plantejades. 
c) L'assessorament i el suport a les persones i els grups que necessiten l'actuació 

social. 
d) La valoració singularitzada i el diagnòstic social de les situacions personals, 

convivencials i familiars i de les demandes socials. 
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e) La intervenció professional i el tractament social orientats al compliment de les 
finalitats dels serveis socials. 

f) La protecció jurídica i social dels menors d'edat en situació de desemparament. 
g) La protecció jurídica i social de les persones amb capacitat limitada. 
h) L'atenció residencial substitutiva de la llar. 
i) L'atenció diürna. 
j) L'atenció domiciliària. 
k) Les que s'estableixin en la Cartera de serveis socials. 

 
11. L’article 24.3 de la LSS estableix que la Cartera de serveis socials ha de definir cada 

tipus de prestació, la població a què va destinada, l'establiment o l'equip professional que 
l'ha de gestionar, els perfils i les ràtios dels professionals de l'equip, i els estàndards de 
qualitat. En tots els casos ha de garantir l'accés a les prestacions amb el suport de 
l'Administració, tenint en compte criteris de progressivitat en la renda dels usuaris. 
 

12. L’article 24.4 de la LSS disposa que les prestacions garantides són exigibles com a dret 
subjectiu d'acord amb el que estableix la Cartera de serveis socials, que ha d'incloure, 
almenys, la necessitat d'una valoració professional prèvia i d'una prova objectiva que 
n'acrediti la necessitat. 
 

13. L’Annex I, del Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis 
Socials 2010/2011, defineix els serveis bàsics d’atenció social com el conjunt organitzat i 
coordinat d’accions professionals, integrat per equips tècnics, amb l’objectiu de millorar 
el benestar social i afavorir la integració de les persones, amb l’objecte de promoure els 
mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en persones, famílies i grups socials, 
especialment si es troben en situació de risc social o d’exclusió. 
 
Així mateix, les ràtios de professionals es fixen en 3 treballadors/es socials i 2 
educadors/es socials per cada 15.000 habitants. 

 
14. Les funcions del servei bàsic d’atenció social són definides en la Cartera de Serveis 

Socials:  
 
a) Informació, orientació i assessorament. 
b) Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió. 
c) Aplicació del tractament de suport a persones, famílies o grups. 
d) Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l’àrea 

territorial corresponent. 
e) Gestió dels serveis d’atenció domiciliària i els altres que siguin determinats per via 

reglamentària. 
f) Tramitació i seguiment de programes i prestacions que requereixin la seva 

intervenció. 
g) Tramitació de propostes de derivació als serveis socials d’atenció especialitzada. 
h) Treball social comunitari. 

 
15. L’article 31 de la LSS estableix que corresponen als municipis les competències 

següents: 
 
a) Estudiar i detectar les necessitats socials en llur àmbit territorial. 
b) Crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per altres 

administracions, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic 
corresponent. 

c) Elaborar plans d'actuació local en matèria de serveis socials i participar, si escau, en 
el pla d'actuació de l'àrea bàsica corresponent. 
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d) Establir els centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi dels serveis socials 
bàsics. 

e) Complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics. 
f) Promoure la creació dels centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi dels 

serveis socials especialitzats i gestionar-los, en coordinació amb l'Administració de la 
Generalitat i l'ens local supramunicipal corresponent, d'acord amb la Cartera de 
serveis socials i el pla estratègic corresponent. 

g) Col·laborar amb l'Administració de la Generalitat en l'exercici de les funcions 
d'inspecció i control en matèria de serveis socials. 

h) Exercir les funcions que li delegui l'Administració de la Generalitat. 
i) Participar en l'elaboració dels plans i els programes de la Generalitat en matèria de 

serveis socials. 
j) Coordinar els serveis socials locals, els equips professionals locals dels altres 

sistemes de benestar social, les entitats associatives i les que actuen en l'àmbit dels 
serveis socials locals. 

k)  Les que els atribueixen les lleis. 
 
16. L’apartat segon de l’article 31 de la LSS preveu que les comarques supleixen els 

municipis de menys de vint mil habitants en la titularitat de les competències pròpies dels 
serveis socials bàsics que aquests municipis no estiguin en condicions d'assumir 
directament o mancomunadament. 
 

17. L’article 34 de la LSS estableix que les àrees bàsiques de serveis socials són la unitat 
primària de l'atenció social als efectes de la prestació dels serveis socials bàsics. L'àrea 
bàsica de serveis socials s'organitza sobre una població mínima de vint mil habitants, 
prenent com a base el municipi. 
 
L'àrea bàsica de serveis socials ha d'agrupar els municipis de menys de vint mil 
habitants. En aquest cas, la gestió correspon a la comarca o a l'ens associatiu creat 
especialment amb aquesta finalitat. 
 
Els municipis de més de vint mil habitants poden tenir més d'una àrea bàsica de serveis 
socials, en funció del nombre d'habitants i de les necessitats socials. 

 
18. La Disposició transitòria segona de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, 

disposa que mentre no s’aprovi l’organització territorial de Catalunya, les administracions 
locals i les administracions supramunicipals poden assumir les funcions que la llei 
atribueix als ens locals supramunicipals. En tot cas, s’han de respectar les competències 
que els ajuntaments i els consells comarcals tenien assumides en el moment de 
l’entrada en vigor de la llei. 
 
En aquest sentit, la Llei 4/2011, de 8 de juny, de modificació de la Llei 30/2010, de 3 
d’agost, de vegueries, per raó de la qual es modifica la disposició transitòria primera de 
la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, que resta redactada de la manera següent: 

 
"1. La constitució dels consells de vegueria, d'acord amb les demarcacions veguerials 
que defineix l'article 9, es produirà un cop hagin estat aprovades les modificacions de la 
normativa estatal a què es refereix la disposició final segona, incloses les relatives a 
l'establiment del règim electoral de la vegueria. En aquell moment, els consells de 
vegueria substituiran les diputacions provincials, d'acord amb el que determina l'article 
91.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.” 
 
Així mateix, la disposició final primera de la Llei 4/2011, de 8 de juny, sota la rúbrica 
disposició derogatòria de la Llei 30/2010, disposa que recuperen la vigència els articles 
esmentats en l'apartat 1 de la disposició derogatòria única de la Llei 30/2010, del 3 
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d'agost, de vegueries. Aquests articles quedaran derogats en el moment que es 
constitueixin els consells de vegueria, d'acord amb el que estableix la disposició 
transitòria primera de la Llei 30/2010, en la redacció que li dóna l'article únic de la llei 
present. 

 
19. L’article 14.1 del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova la 

refosa de les lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de desembre, i 4/1994, de 20 
d’abril, en matèria d’assistència i serveis socials, defineix l’àrea bàsica de serveis socials 
com la unitat territorial elemental de prestació de serveis que forma part de la Xarxa 
Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública a Catalunya. 
 

20. L’annex del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, en matèria d’assistència i 
serveis socials, sota la rúbrica delimitació de les àrees bàsiques de serveis socials, 
estableix com a sector comarcal de serveis socials Vallès Oriental les següents àrees:  
 
I. Àrea bàsica de serveis socials Granollers. Correspon al municipi de Granollers. 
II. Àrea bàsica de serveis socials Mollet del Vallès. Correspon al municipi de Mollet del 

Vallès. 
III. Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental. Correspon al conjunt de 

municipis de la comarca de fins a vint mil habitants. 
 
21. L’article 15 del Decret legislatiu esmentat preveu com a funcions que es desenvolupen a 

l’àrea bàsica de serveis socials la programació dels serveis socials d’atenció primària, la 
seva zonificació i la seva ubicació, així com la prestació i gestió dels serveis socials 
d’atenció primària, mitjançant un o més equips multiprofessionals. 
 

22. L’article 26.1 del Decret legislatiu esmentat estableix que correspon als consells 
comarcals exercir les funcions que es desenvolupen en les àrees bàsiques de serveis 
socials formades per més d’un municipi. 
 

23. L’article 7.4 del Decret 27/2003, de 21 de gener, de l’atenció social primària disposa que 
correspon als consells comarcals el següent:  
 
“a) En aquelles àrees bàsiques de serveis socials formades per més d'un municipi, 
l'exercici de les funcions de programació, zonificació, ubicació, prestació i gestió dels 
serveis socials d'atenció primària, com també de coordinació dels serveis socials 
d'atenció primària del sector públic i privat d'acord amb les normes de coordinació 
dictades pel Govern de la Generalitat, i de suport informatiu, d'avaluació i estadístic a les 
tasques ordenadores i planificadores de la Generalitat. 
c) L'assessorament i la formació dels recursos humans en matèria de serveis socials i 
l'exercici d'un primer nivell de supervisió i control, sens perjudici de les competències 
atribuïdes a altres administracions.” 

 
24. L’article 59 de la LSS estableix que el sistema públic de serveis socials es finança amb 

les aportacions dels pressupostos de la Generalitat, les aportacions finalistes en serveis 
socials dels pressupostos de l'Estat, les aportacions dels pressupostos dels ajuntaments 
i d'altres ens locals, les herències intestades si correspon d'heretar a la Generalitat, les 
obres socials de les caixes d'estalvis, les aportacions d'altres entitats privades i les dels 
usuaris, en els termes que estableix aquesta llei. 
 

25. L’article 60.1 de la LSS disposa que l'Administració de la Generalitat té la responsabilitat 
de garantir els recursos necessaris perquè l'ordenació i la provisió dels serveis socials 
que estableix aquesta llei es compleixin adequadament. 
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26. L’article 60.5 de la LSS disposa que els municipis i els altres ens locals han de consignar 
en els seus pressupostos les dotacions necessàries per a finançar els serveis socials de 
llur competència. 
 

27. L’article 60.6 de la LSS preveu que la prestació dels serveis socials de responsabilitat 
pública s'ha d'assegurar mitjançant qualsevol modalitat que garanteixi a l'usuari o 
usuària l'accés al servei, donant preferència a la dotació de serveis a tot el territori. 
 

28. L’article 62 de la LSS, preveu que els ajuntaments i l'Administració de la Generalitat 
comparteixen el finançament dels serveis socials bàsics, incloent-hi els equips de serveis 
socials, els programes i projectes, el servei d'ajuda a domicili i els altres serveis que es 
determinin com a bàsics. Sens perjudici que els serveis socials bàsics han de tendir a la 
universalitat i la gratuïtat, l'usuari o usuària pot haver de copagar el finançament de la 
teleassistència i dels serveis d'ajuda a domicili. 
 
L'aportació de la Generalitat als serveis socials bàsics s'ha de fixar en els seus 
pressupostos, d'acord amb el que estableixin el Pla estratègic de serveis socials i la 
Cartera de serveis socials, i s'ha de pagar mitjançant un conveni quadriennal amb la 
corporació local titular de l'àrea bàsica de serveis socials. Aquesta aportació no pot ésser 
inferior, en cap cas, al 66% del cost dels equips de serveis socials bàsics, dels 
programes i projectes, i dels serveis d'ajuda a domicili i de teleassistència que el Pla i la 
Cartera estableixen per a l'àmbit territorial de cada àrea bàsica de serveis socials. 

 
En aquest sentit, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Departament de Treball, 
Afers Socials i Família, hem formalitzat el contracte programa 2016-2019, per a la 
coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat. 
 

29. L’article 65.1 de la LSS estableix que les administracions han de garantir l'accés 
universal als serveis socials bàsics i han de tendir a la gratuïtat d'aquests, tenint en 
compte que l'usuari o usuària pot haver de copagar el finançament de la teleassistència i 
els serveis d'ajuda a domicili, d'acord amb el que estableix aquesta llei. També han de 
garantir l'accés universal a les prestacions de servei garantides i el finançament del 
mòdul social d'aquestes prestacions, d'acord amb la Cartera de serveis socials. 

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

5 de març.  
 

31. L’article 41.2 de la LSS estableix que la col·laboració interadministrativa inclou 
l'establiment per conveni de fórmules de gestió conjunta dels serveis.  
 

32. La disposició transitòria segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, sota la rúbrica Assumpció per les 
Comunitats autònomes de les competències relatives a serveis socials, estableix que en 
data 31 de desembre de 2015, en els termes previstos en les normes reguladores del 
sistema de finançament autonòmic i de les hisendes locals, les comunitats autònomes 
assumiran la titularitat de les competències que es preveien com a pròpies del municipi, 
relatives a la prestació dels serveis socials i de promoció i reinserció social. 
 
Les Comunitats autònomes assumiran la titularitat d’aquestes competències, amb 
independència de què el seu exercici s’hagués estat fent per municipis, diputacions 
provincials o entitats equivalents, o qualsevol altra entitat local.  

 
33. La disposició addicional sisena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització 

i sostenibilitat de l’administració local, sota la rúbrica Comarques, disposa que les 
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previsions d’aquesta Llei s’aplicaran respectant l’organització comarcal en aquelles 
comunitats autònomes en què llurs estatuts d’autonomia tinguin atribuïda expressament 
la gestió de serveis supramunicipals. 
 

34. La disposició addicional tercera de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització 
i sostenibilitat de l’administració local, sota la rúbrica Competències autonòmiques en 
matèria de règim local, disposa en l’epígraf segon que en el cas de les Comunitats 
autònomes amb un sistema institucional propi, les referències d’aquesta Llei a les 
Diputacions provincials s’entenen efectuades als ens locals supramunicipals previstos en 
els corresponents Estatuts d’autonomia als que s’atribueixin competències en matèria 
d’assistència i cooperació als municipis i prestació de serveis públics locals.  
 

35. La disposició transitòria segona de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local, estableix que fins que la legislació de l’Estat i de les Comunitats 
autònomes que es dicti d’acord amb allò que s’estableix en els articles 4, apartat B, lletra 
a); 25, apartat 2; i 36 d’aquesta Llei, no disposa una altra cosa, els municipis, les 
províncies i les illes conservaran les competències que els atribueix la legislació sectorial 
vigent en la data d’entrada en vigor d’aquesta llei.  

 
36. L’article 25 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text 

refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya preveu que correspon a la 
comarca l’exercici de les competències següents:  
 
“a) Les que li atribueix aquesta Llei en matèria de cooperació, assessorament i 
coordinació dels ajuntaments, d'acord amb el que estableix l'article 28. 
 
b) Les que li atribueixin les lleis del Parlament. L'atribució de competències per lleis 
sectorials s'ha de fer tenint en compte la tipologia de les comarques, sens perjudici de 
l'atribució directa de competències als ajuntaments dels municipis que compleixin els 
requisits mínims de població, capacitat econòmica o capacitat de gestió, d'acord amb els 
criteris objectius que estableixin les mateixes lleis sectorials. 
 
c) Les que li deleguin o li encarreguin de gestionar l'Administració de la Generalitat, la 
diputació corresponent, els municipis, les mancomunitats i les comunitats de municipis, i 
les organitzacions associatives d'ens locals regulades pels títols X i XI del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. Les delegacions o els encàrrecs de gestió han d'anar 
acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a exercir-los.” 

 
37. L’article 25.2 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text 

refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, preveu que en l’àmbit de les 
seves competències, la comarca pot prestar serveis d’acord amb els requisits que 
estableix la pròpia llei. 

 
38. 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. 
 

39. 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 
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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. 
 

40. L’article 14.2.q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat 
mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa que correspon al ple 
exercir les altres atribucions que expressament li assignen les lleis i aquelles que la 
legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni per a la gestió i la 

prestació del servei bàsic d’atenció social amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès, 
d’acord amb el redactat següent:  

 
 

“REUNITS 
 

D’una part, el senyor David Ricart i Miró, president del Consell Comarcal, assistit pel secretari 
accidental de la corporació, el senyor Jordi Vendrell i Ros.  
 
I, de l’altra, el senyor Carles Fernández Pérez, alcalde de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, 
assistit pel secretari de la corporació, el senyor Antoni Peralta Garcerà.  
 

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, i 
facultat per aquest acte per acord del Ple comarcal, de 17 de setembre de 2003 (BOPB núm. 229, 
de 24 de setembre de 2003). 
 
L’alcalde en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local i l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
Els secretaris 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. L’11 de desembre de 2018, 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 gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social en el 
municipi de la Roca del Vallès, modificat posteriorment l’11 de gener de 2019, en endavant i 
en el seu conjunt el CONVENI.  
 
 
 

2. L’article 34 de la LSS estableix que les àrees bàsiques de serveis socials són la unitat 
primària de l'atenció social als efectes de la prestació dels serveis socials bàsics. D’acord 
amb aquest article, la gestió de l’àrea bàsica  pels municipis de menys de vint mil habitants 
correspon a la comarca.  
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En aquest context, l’AJUNTAMENT ha  sol·licitat al CONSELL COMARCAL, com a gestor de 
l’Àrea bàsica de serveis socials, incloure  la dedicació d’un/a administratiu/administrativa que 
doni suport en la gestió del servei bàsic d’atenció social.  
 

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

 
 

PACTES 
 

Primer. Objecte 
 

L’objecte d’aquesta addenda és la modificació del conveni de col·laboració en la gestió i la 
prestació del servei bàsic d’atenció social en el municipi de la Roca del Vallès formalitzat pel 
CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT, per incloure-hi un/a administratiu/administrativa. 

 
Segon. Contingut de la modificació  

 
Per raó d’aquesta addenda es modifica el pacte 2.2 del CONVENI per incloure-hi un/una 
administratiu/administrativa amb una dedicació setmanal de 37,5 hores.  

 
Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores dedicades les que s’escaiguin en 
dies festius, de vacances o permisos del personal destinat al servei i les destinades a la formació 
relativa amb les funcions esmentades, d’acord amb el conveni col·lectiu o l’acord regulador de les 
condicions laborals dels funcionaris del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
Tercer. Import anual estimat de l’administratiu/administrativa. 
 
En relació amb l’administratiu/administrativa, l’import estimat que ha de pagar l’AJUNTAMENT al 
CONSELL COMARCAL per a llur dedicació, tenint en compte la data d’efectes d’aquesta 
modificació, és el següent:  
 
Perfil professional % de dedicació Estimació dels 

costos anuals 
del 
professional 

% finançament 
de la 
Generalitat 

Import estimat 
a pagar 

Administratiu/administrativa 100% 24.286,40 € - 24.286,40 € 

 
 
Quart. Conservació del CONVENI 
 
El contingut del CONVENI es manté vigent en tot allò que no hagi estat modificat per aquesta 
addenda i que no en sigui contradictori.  
 
Cinquè. Vigència  

 
Aquesta addenda entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de l’1 
d’abril de 2019 fins a la finalització del CONVENI que modifica.  

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

 

2. Modificar el pressupost general d’ingressos i despeses del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, d’acord amb el detall següent:  
 
Pressupost despeses: 
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20 23102 131.00 Personal temporal:   24.369,72 € 
20 23102 160.00 Seguretat Social:   8.012,15 € 
Pressupost ingressos: 
20 46212 Aportació ajuntaments: ......................32.381,87 €   
 

3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de la Roca del Vallès.” 
 
El president  
  
Alguna paraula? Votem.  
  
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 19 membres assistents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
16. Dictamen d'aprovació del contingut i la signatura de la modificació del conveni per 
a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social amb l’Ajuntament de 
Vallromanes 
 

 “RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 15 de març de 2019, la senyora Sílvia Perez i Corts, cap de l'Àrea de Polítiques 

Socials i d'Igualtat, ha emès l’informe següent: 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. Els ajuntaments i els consells comarcals estableixen convenis de cooperació per tal d'estendre de 

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

2. L’Annex I, del Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 
2010/2011, defineix els serveis bàsics d’atenció social com el conjunt organitzat i coordinat 
d’accions professionals, integrat per equips tècnics, amb l’objectiu de millorar el benestar social i 
afavorir la integració de les persones, amb l’objecte de promoure els mecanismes per conèixer, 
prevenir i intervenir en persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situació de 
risc social o d’exclusió. 
 
Així mateix, les ràtios de professionals es fixen en 3 treballadors/es socials i 2 educadors/es 
socials per cada 15.000 habitants. 

 
3. El 07 de maig de 2015, l’Ajuntament de Vallromanes i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, 

van formalitzar el Conveni per a la gestió i prestació del Servei bàsic d’atenció social. (020 – 
CV2015) 
 
El pacte segon d’aquest conveni s’estableixen les obligacions del Consell Comarcal. Al punt 2 
s’indica que les obligacions establertes en l’apartat 1, lletra a) d’aquest pacte, es duen a terme 
mitjançant el/s treballador/s del CONSELL COMARCAL següent/s:  

  

Municipi Perfil professional 
Hores de dedicació 

setmanal   
% de dedicació en relació amb 

una jornada de 37,5 hores  

 
Vallromanes 
 

Educador/a social 11, 25 30% 

 
Vallromanes 
 

Treballador/a social 11,25 30% 
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4. La Comissió de Govern del 20 de juliol de 2016 (núm. 7/2016) va aprovar el Contracte Programa 
2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, 
altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat, entre el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental i el Departament de Treball, Afers Socials i Família. 
 

5. La Comissió de govern de 21 de novembre de 2018, va aprovar el protocol addicional per als 
anys 2018 i 2019 al conveni esmentat al punt anterior d’aquest informe. 
 
En aquest protocol s’estableix que el mòdul per al finançament dels professionals en matèria de 
serveis socials en els dos exercicis és de 34.827,90 €/any,  22.986,41 €/any el 66% d’aportació 
del Departament de Treball, Afers Socials i Família. 

 

5.1. En relació amb la Fitxa núm. 1: Professionals del servei bàsic d’atenció social:  
 
  Treballadors socials i educadors socials: 

 
 
 Any 2018: 

  
Perfil professionals i 

dedicació  

Previsió de finançament 

Municipi TS ES Import TS Import ES 

Vallromanes 0,3000 0,3000  6.895,92 €   6.895,92 €  

 
Any 2019: 

 

Perfil professionals i 
dedicació  

Previsió de finançament 

Municipi TS ES Import TS Import ES 

Vallromanes  0,5000 0,3000  11.493,21 €   6.895,92 €  

 
6. El 07 de maig de 2015 l’Ajuntament de Vallromanes i el Consell Comarcal del Vallès Oriental vam 

formalitzar el conveni per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social en el municipi 
de Vallromanes.  
 

7. El pacte 2.2 del Conveni esmentat en el punt anterior d’aquest informe recull:  
 

Les obligacions establertes en l’apartat 1, lletra a) d’aquest pacte, es duen a terme mitjançant 
el/s treballador/s del CONSELL COMARCAL següent/s 
 

Municipi Perfil professional 
Hores de dedicació 

setmanals 

% dedicació en relació 
amb una jornada de 37,5 

hores 

Vallromanes Educador/a social 11,25 30% 

Vallromanes Treballador/a social 11,25 30% 

 
8. El 07 de març de 2019, mitjançant un correu electrònic el senyor David Ricart i Miró, alcalde de 

l’Ajuntament de Vallromanes, sol·licita al Consell Comarcal l’ampliació de la jornada laboral de la 
treballadora social i de l’educadora social passant del 30 al 50% d’ambdós professionals. 
 

9. Els costos de l’ampliació del personal al 50% de la jornada els assumeix íntegrament l’Ajuntament 
de Vallromanes.  

 

La previsió  de costos per l’exercici 2019 és la següent: 
 

Vallromanes Dedicació 
Previsió cost 

anual  
Previsió de 

finançament anual 
Previsió aportació 

Ajuntament 

 
Treballadora 
social 

   0,50 21.791,25 € 11.493,21 € 
 
10.298,04 € 
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Educadora social 
 

    0,50 
 

21.791,25 € 6.895,92 € 
 
14.895,33 € 
 

 
D’acord amb això, proposo:  

 
6. Modificar el conveni per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social en el 

municipi de Vallromanes: 
 

Modificar la dedicació dels professionals recollida en el pacte 2.2 amb el següent contingut:   
 
  

Municipi Perfil professional 
Hores de dedicació 

setmanals 

% dedicació en relació 
amb una jornada de 37,5 

hores 

Vallromanes Educador/a social 18,75 50% 

Vallromanes Treballador/a social 18,75 50% 

 
7. Que es proposi en la propera sessió del Ple l’aprovació de les Bases i la Convocatòria 

d’aquest procés de selecció de l’educador/a social al 50% esmentat en el punt 9 d’aquest 
informe. 

 
8. Que s’acordi la contractació per urgència d’un treballador/a social al 50% mentre duri el 

procés de selecció del lloc de treball esmentat en el punt 9 d’aquest informe. 
 
9. Els  costos salarials corresponents en aquest lloc de treball han estat informat pel cap de 

l’Àrea de Persones i Valors i són els que consten a l’expedient  
 

10. Modificar el pressupost de despeses i ingressos corresponent a l’increment d’aquest 2 llocs 
de treball, a  càrrec de les partides pressupostàries següents, del Pressupost general 
d’ingressos i despeses de 2019: 

 

Pressupost despeses: 
20 23102 131.00 Personal temporal:  ............................................................. 32.732,18 € 
20 23102 160.00 Seguretat Social:  ................................................................ 10.850,32 € 

 
Pressupost ingressos: 
20 46212 Aportació ajuntaments: ......................................................25.193,37 € 
20 45002 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies:............. 18.389,13 € 

 
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 2019” 

 
2. El 5 d´abril de 2019 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 5 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en endavant LSS, 

estableix que el sistema públic de serveis socials es regeix, entre d’altres, pels principis 
següents: 
 
“a) Universalitat: Els poders públics han de garantir a tothom el dret d'accés als serveis 
socials i llur ús efectiu en condicions d'igualtat, equitat i justícia redistributiva. Aquest 
principi no exclou, però, que l'accés es pugui condicionar al fet que els usuaris 
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compleixin determinats requisits i paguin una contraprestació econòmica per assegurar 
la coresponsabilitat entre els usuaris i les administracions públiques i la sostenibilitat del 
sistema. 
 
c) Responsabilitat pública: Els poders públics han de garantir la disponibilitat dels serveis 
socials mitjançant la regulació i l'aportació dels mitjans humans, tècnics i financers i dels 
equipaments necessaris per a garantir els drets reconeguts. També n'han d'assegurar la 
planificació, la coordinació, el control, la continuïtat del servei si se'n determina la 
necessitat, l'execució i l'avaluació amb criteris d'equitat, justícia social i qualitat. 
 
o) Economia, eficiència i eficàcia: Els serveis socials s'han de gestionar amb criteris 
d'economia, eficiència i eficàcia.” 

 
2. L’article 13.l) de la LSS estableix que les persones que accedeixen als serveis socials o, 

si escau, llurs familiars o representants legals, tenen el deure de contribuir al 
finançament del cost del centre o servei si així ho estableix la normativa aplicable. 
 

3. L’article 15.1 de la LSS, estableix que el sistema públic de serveis socials s'organitza en 
forma de xarxa per a treballar en coordinació, en col·laboració i amb el diàleg entre tots 
els actors que intervenen en el procés d'atenció a les persones, i s'estructura en serveis 
socials bàsics i en serveis socials especialitzats. 
 

4. L’article 16.1 de la LSS estableix que els serveis socials bàsics són el primer nivell del 
sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits 
familiar i social. 
 

5. L’article 16.2 de la LSS preveu que els serveis socials bàsics s'organitzen territorialment i 
estan dotats d'un equip multidisciplinari que ha de fomentar el treball i la metodologia 
interdisciplinaris, integrat pel personal professional necessari per al compliment de llurs 
funcions, amb l'estructura directiva i de suport tècnic i administratiu que s'estableixi per 
reglament. Els serveis socials bàsics inclouen els equips bàsics, els serveis d'ajuda a 
domicili i de teleassistència i els serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a 
infants i adolescents. 
 

6. L’article 16.3 de la LSS preveu que els serveis socials bàsics tenen un caràcter 
polivalent, comunitari i preventiu per a fomentar l'autonomia de les persones perquè 
visquin dignament, atenent les diferents situacions de necessitat en què es troben o que 
es puguin presentar. Els serveis socials bàsics han de donar respostes en l'àmbit propi 
de la convivència i la relació dels destinataris dels serveis. 
 

7. L’article 17 de la LSS preveu com a funcions dels serveis socials bàsics les següents: 
 
a) Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit 

territorial. 
b) Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i 

els recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés. 
c) Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions de 

necessitat social a petició de l'usuari o usuària, del seu entorn familiar, convivencial o 
social o d'altres serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, d'acord 
amb la legislació de protecció de dades. 

d) Proposar i establir el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de 
l'autonomia personal, excepte en aquelles situacions en què la persona estigui 
ingressada de manera permanent en un centre de la xarxa pública. En aquests 
darrers casos, els serveis de treball social del centre de la xarxa pública han 
d'elaborar el dit programa. 
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e) Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de 
l'autonomia personal quan correspongui. 

f) Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les 
intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació. 

g) Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social, 
especialment si hi ha menors. 

h) Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que 
cerquen la integració i la participació socials de les persones, les famílies, les unitats 
de convivència i els grups en situació de risc. 

i) Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de 
convivència, sens perjudici de les funcions dels serveis sanitaris a domicili. 

j) Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i 
adolescents. 

k) Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció diürna, 
tecnològica i residencial. 

l) Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa. 
m) Gestionar prestacions d'urgència social. 
n) Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones dels 

col·lectius més vulnerables. 
o) Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i comarcal i 

les altres que li siguin atribuïdes. 
p) Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals 

dels altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les 
que actuen en l'àmbit dels serveis socials. 

q) Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de persones 
afectades per causes judicials. 
 

8. L’article 20 de la LSS disposa que són prestacions del sistema públic de serveis socials 
les actuacions, les intervencions tècniques, els programes, els projectes, els mitjans i les 
ajudes econòmiques i tecnològiques que s'ofereixen a persones i que es destinen a 
complir les finalitats que estableix l'article 3 de la llei esmentada. Les prestacions del 
sistema públic de serveis socials poden ésser de servei, econòmiques o tecnològiques. 
 

9. L’article 21.1 de la LSS estableix que les prestacions de servei són els serveis i les 
intervencions acomplerts per equips professionals que tenen com a finalitat la prevenció, 
el diagnòstic, la valoració, la protecció, la promoció, l'atenció i la inserció de persones, 
d'unitats de convivència i de grups en situació de necessitat social. 
 

10. L’article 21.2 de la LSS disposa que són prestacions de servei les següents actuacions i 
intervencions acomplertes pels equips professionals: 
 
a) La informació sobre els recursos socials disponibles i sobre l'accés a aquests. 
b) L'orientació sobre els mitjans més adequats per a respondre a les necessitats 

plantejades. 
c) L'assessorament i el suport a les persones i els grups que necessiten l'actuació 

social. 
d) La valoració singularitzada i el diagnòstic social de les situacions personals, 

convivencials i familiars i de les demandes socials. 
e) La intervenció professional i el tractament social orientats al compliment de les 

finalitats dels serveis socials. 
f) La protecció jurídica i social dels menors d'edat en situació de desemparament. 
g) La protecció jurídica i social de les persones amb capacitat limitada. 
h) L'atenció residencial substitutiva de la llar. 
i) L'atenció diürna. 
j) L'atenció domiciliària. 
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k) Les que s'estableixin en la Cartera de serveis socials. 
 

11. L’article 24.3 de la LSS estableix que la Cartera de serveis socials ha de definir cada 
tipus de prestació, la població a què va destinada, l'establiment o l'equip professional que 
l'ha de gestionar, els perfils i les ràtios dels professionals de l'equip, i els estàndards de 
qualitat. En tots els casos ha de garantir l'accés a les prestacions amb el suport de 
l'Administració, tenint en compte criteris de progressivitat en la renda dels usuaris. 
 

12. L’article 24.4 de la LSS disposa que les prestacions garantides són exigibles com a dret 
subjectiu d'acord amb el que estableix la Cartera de serveis socials, que ha d'incloure, 
almenys, la necessitat d'una valoració professional prèvia i d'una prova objectiva que 
n'acrediti la necessitat. 
 

13. L’Annex I, del Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis 
Socials 2010/2011, defineix els serveis bàsics d’atenció social com el conjunt organitzat i 
coordinat d’accions professionals, integrat per equips tècnics, amb l’objectiu de millorar 
el benestar social i afavorir la integració de les persones, amb l’objecte de promoure els 
mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en persones, famílies i grups socials, 
especialment si es troben en situació de risc social o d’exclusió. 
 
Així mateix, les ràtios de professionals es fixen en 3 treballadors/es socials i 2 
educadors/es socials per cada 15.000 habitants. 

 
14. Les funcions del servei bàsic d’atenció social són definides en la Cartera de Serveis 

Socials:  
 
a) Informació, orientació i assessorament. 
b) Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió. 
c) Aplicació del tractament de suport a persones, famílies o grups. 
d) Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l’àrea 

territorial corresponent. 
e) Gestió dels serveis d’atenció domiciliària i els altres que siguin determinats per via 

reglamentària. 
f) Tramitació i seguiment de programes i prestacions que requereixin la seva 

intervenció. 
g) Tramitació de propostes de derivació als serveis socials d’atenció especialitzada. 
h) Treball social comunitari. 

 
15. L’article 31 de la LSS estableix que corresponen als municipis les competències 

següents: 
 
a) Estudiar i detectar les necessitats socials en llur àmbit territorial. 
b) Crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per altres 

administracions, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic 
corresponent. 

c) Elaborar plans d'actuació local en matèria de serveis socials i participar, si escau, en 
el pla d'actuació de l'àrea bàsica corresponent. 

d) Establir els centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi dels serveis socials 
bàsics. 

e) Complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics. 
f) Promoure la creació dels centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi dels 

serveis socials especialitzats i gestionar-los, en coordinació amb l'Administració de la 
Generalitat i l'ens local supramunicipal corresponent, d'acord amb la Cartera de 
serveis socials i el pla estratègic corresponent. 
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g) Col·laborar amb l'Administració de la Generalitat en l'exercici de les funcions 
d'inspecció i control en matèria de serveis socials. 

h) Exercir les funcions que li delegui l'Administració de la Generalitat. 
i) Participar en l'elaboració dels plans i els programes de la Generalitat en matèria de 

serveis socials. 
j) Coordinar els serveis socials locals, els equips professionals locals dels altres 

sistemes de benestar social, les entitats associatives i les que actuen en l'àmbit dels 
serveis socials locals. 

k)  Les que els atribueixen les lleis. 
 
16. L’apartat segon de l’article 31 de la LSS preveu que les comarques supleixen els 

municipis de menys de vint mil habitants en la titularitat de les competències pròpies dels 
serveis socials bàsics que aquests municipis no estiguin en condicions d'assumir 
directament o mancomunadament. 
 

17. L’article 34 de la LSS estableix que les àrees bàsiques de serveis socials són la unitat 
primària de l'atenció social als efectes de la prestació dels serveis socials bàsics. L'àrea 
bàsica de serveis socials s'organitza sobre una població mínima de vint mil habitants, 
prenent com a base el municipi. 
 
L'àrea bàsica de serveis socials ha d'agrupar els municipis de menys de vint mil 
habitants. En aquest cas, la gestió correspon a la comarca o a l'ens associatiu creat 
especialment amb aquesta finalitat. 
 
Els municipis de més de vint mil habitants poden tenir més d'una àrea bàsica de serveis 
socials, en funció del nombre d'habitants i de les necessitats socials. 

 
18. La Disposició transitòria segona de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, 

disposa que mentre no s’aprovi l’organització territorial de Catalunya, les administracions 
locals i les administracions supramunicipals poden assumir les funcions que la llei 
atribueix als ens locals supramunicipals. En tot cas, s’han de respectar les competències 
que els ajuntaments i els consells comarcals tenien assumides en el moment de 
l’entrada en vigor de la llei. 
 
En aquest sentit, la Llei 4/2011, de 8 de juny, de modificació de la Llei 30/2010, de 3 
d’agost, de vegueries, per raó de la qual es modifica la disposició transitòria primera de 
la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, que resta redactada de la manera següent: 

 
"1. La constitució dels consells de vegueria, d'acord amb les demarcacions veguerials 
que defineix l'article 9, es produirà un cop hagin estat aprovades les modificacions de la 
normativa estatal a què es refereix la disposició final segona, incloses les relatives a 
l'establiment del règim electoral de la vegueria. En aquell moment, els consells de 
vegueria substituiran les diputacions provincials, d'acord amb el que determina l'article 
91.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.” 
 
Així mateix, la disposició final primera de la Llei 4/2011, de 8 de juny, sota la rúbrica 
disposició derogatòria de la Llei 30/2010, disposa que recuperen la vigència els articles 
esmentats en l'apartat 1 de la disposició derogatòria única de la Llei 30/2010, del 3 
d'agost, de vegueries. Aquests articles quedaran derogats en el moment que es 
constitueixin els consells de vegueria, d'acord amb el que estableix la disposició 
transitòria primera de la Llei 30/2010, en la redacció que li dóna l'article únic de la llei 
present. 

 
19. L’article 14.1 del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova la 

refosa de les lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de desembre, i 4/1994, de 20 
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d’abril, en matèria d’assistència i serveis socials, defineix l’àrea bàsica de serveis socials 
com la unitat territorial elemental de prestació de serveis que forma part de la Xarxa 
Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública a Catalunya. 
 

20. L’annex del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, en matèria d’assistència i 
serveis socials, sota la rúbrica delimitació de les àrees bàsiques de serveis socials, 
estableix com a sector comarcal de serveis socials Vallès Oriental les següents àrees:  
 
I. Àrea bàsica de serveis socials Granollers. Correspon al municipi de Granollers. 
II. Àrea bàsica de serveis socials Mollet del Vallès. Correspon al municipi de Mollet del 

Vallès. 
III. Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental. Correspon al conjunt de 

municipis de la comarca de fins a vint mil habitants. 
 
21. L’article 15 del Decret legislatiu esmentat preveu com a funcions que es desenvolupen a 

l’àrea bàsica de serveis socials la programació dels serveis socials d’atenció primària, la 
seva zonificació i la seva ubicació, així com la prestació i gestió dels serveis socials 
d’atenció primària, mitjançant un o més equips multiprofessionals. 
 

22. L’article 26.1 del Decret legislatiu esmentat estableix que correspon als consells 
comarcals exercir les funcions que es desenvolupen en les àrees bàsiques de serveis 
socials formades per més d’un municipi. 
 

23. L’article 7.4 del Decret 27/2003, de 21 de gener, de l’atenció social primària disposa que 
correspon als consells comarcals el següent:  
 
“a) En aquelles àrees bàsiques de serveis socials formades per més d'un municipi, 
l'exercici de les funcions de programació, zonificació, ubicació, prestació i gestió dels 
serveis socials d'atenció primària, com també de coordinació dels serveis socials 
d'atenció primària del sector públic i privat d'acord amb les normes de coordinació 
dictades pel Govern de la Generalitat, i de suport informatiu, d'avaluació i estadístic a les 
tasques ordenadores i planificadores de la Generalitat. 
c) L'assessorament i la formació dels recursos humans en matèria de serveis socials i 
l'exercici d'un primer nivell de supervisió i control, sens perjudici de les competències 
atribuïdes a altres administracions.” 

 
24. L’article 59 de la LSS estableix que el sistema públic de serveis socials es finança amb 

les aportacions dels pressupostos de la Generalitat, les aportacions finalistes en serveis 
socials dels pressupostos de l'Estat, les aportacions dels pressupostos dels ajuntaments 
i d'altres ens locals, les herències intestades si correspon d'heretar a la Generalitat, les 
obres socials de les caixes d'estalvis, les aportacions d'altres entitats privades i les dels 
usuaris, en els termes que estableix aquesta llei. 
 

25. L’article 60.1 de la LSS disposa que l'Administració de la Generalitat té la responsabilitat 
de garantir els recursos necessaris perquè l'ordenació i la provisió dels serveis socials 
que estableix aquesta llei es compleixin adequadament. 
 

26. L’article 60.5 de la LSS disposa que els municipis i els altres ens locals han de consignar 
en els seus pressupostos les dotacions necessàries per a finançar els serveis socials de 
llur competència. 
 

27. L’article 60.6 de la LSS preveu que la prestació dels serveis socials de responsabilitat 
pública s'ha d'assegurar mitjançant qualsevol modalitat que garanteixi a l'usuari o 
usuària l'accés al servei, donant preferència a la dotació de serveis a tot el territori. 
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28. L’article 62 de la LSS, preveu que els ajuntaments i l'Administració de la Generalitat 
comparteixen el finançament dels serveis socials bàsics, incloent-hi els equips de serveis 
socials, els programes i projectes, el servei d'ajuda a domicili i els altres serveis que es 
determinin com a bàsics. Sens perjudici que els serveis socials bàsics han de tendir a la 
universalitat i la gratuïtat, l'usuari o usuària pot haver de copagar el finançament de la 
teleassistència i dels serveis d'ajuda a domicili. 
 
L'aportació de la Generalitat als serveis socials bàsics s'ha de fixar en els seus 
pressupostos, d'acord amb el que estableixin el Pla estratègic de serveis socials i la 
Cartera de serveis socials, i s'ha de pagar mitjançant un conveni quadriennal amb la 
corporació local titular de l'àrea bàsica de serveis socials. Aquesta aportació no pot ésser 
inferior, en cap cas, al 66% del cost dels equips de serveis socials bàsics, dels 
programes i projectes, i dels serveis d'ajuda a domicili i de teleassistència que el Pla i la 
Cartera estableixen per a l'àmbit territorial de cada àrea bàsica de serveis socials. 

 
En aquest sentit, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Departament de Treball, 
Afers Socials i Família, hem formalitzat el contracte programa 2016-2019, per a la 
coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat. 
 

29. L’article 65.1 de la LSS estableix que les administracions han de garantir l'accés 
universal als serveis socials bàsics i han de tendir a la gratuïtat d'aquests, tenint en 
compte que l'usuari o usuària pot haver de copagar el finançament de la teleassistència i 
els serveis d'ajuda a domicili, d'acord amb el que estableix aquesta llei. També han de 
garantir l'accés universal a les prestacions de servei garantides i el finançament del 
mòdul social d'aquestes prestacions, d'acord amb la Cartera de serveis socials. 

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

5 de març.  
 

31. L’article 41.2 de la LSS estableix que la col·laboració interadministrativa inclou 
l'establiment per conveni de fórmules de gestió conjunta dels serveis.  
 

32. La disposició transitòria segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, sota la rúbrica Assumpció per les 
Comunitats autònomes de les competències relatives a serveis socials, estableix que en 
data 31 de desembre de 2015, en els termes previstos en les normes reguladores del 
sistema de finançament autonòmic i de les hisendes locals, les comunitats autònomes 
assumiran la titularitat de les competències que es preveien com a pròpies del municipi, 
relatives a la prestació dels serveis socials i de promoció i reinserció social. 
 
Les Comunitats autònomes assumiran la titularitat d’aquestes competències, amb 
independència de què el seu exercici s’hagués estat fent per municipis, diputacions 
provincials o entitats equivalents, o qualsevol altra entitat local.  

 
33. La disposició addicional sisena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització 

i sostenibilitat de l’administració local, sota la rúbrica Comarques, disposa que les 
previsions d’aquesta Llei s’aplicaran respectant l’organització comarcal en aquelles 
comunitats autònomes en què llurs estatuts d’autonomia tinguin atribuïda expressament 
la gestió de serveis supramunicipals. 
 

34. La disposició addicional tercera de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització 
i sostenibilitat de l’administració local, sota la rúbrica Competències autonòmiques en 
matèria de règim local, disposa en l’epígraf segon que en el cas de les Comunitats 
autònomes amb un sistema institucional propi, les referències d’aquesta Llei a les 
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Diputacions provincials s’entenen efectuades als ens locals supramunicipals previstos en 
els corresponents Estatuts d’autonomia als que s’atribueixin competències en matèria 
d’assistència i cooperació als municipis i prestació de serveis públics locals.  
 

35. La disposició transitòria segona de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local, estableix que fins que la legislació de l’Estat i de les Comunitats 
autònomes que es dicti d’acord amb allò que s’estableix en els articles 4, apartat B, lletra 
a); 25, apartat 2; i 36 d’aquesta Llei, no disposa una altra cosa, els municipis, les 
províncies i les illes conservaran les competències que els atribueix la legislació sectorial 
vigent en la data d’entrada en vigor d’aquesta llei.  

 
36. L’article 25 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text 

refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya preveu que correspon a la 
comarca l’exercici de les competències següents:  
 
“a) Les que li atribueix aquesta Llei en matèria de cooperació, assessorament i 
coordinació dels ajuntaments, d'acord amb el que estableix l'article 28. 
 
b) Les que li atribueixin les lleis del Parlament. L'atribució de competències per lleis 
sectorials s'ha de fer tenint en compte la tipologia de les comarques, sens perjudici de 
l'atribució directa de competències als ajuntaments dels municipis que compleixin els 
requisits mínims de població, capacitat econòmica o capacitat de gestió, d'acord amb els 
criteris objectius que estableixin les mateixes lleis sectorials. 
 
c) Les que li deleguin o li encarreguin de gestionar l'Administració de la Generalitat, la 
diputació corresponent, els municipis, les mancomunitats i les comunitats de municipis, i 
les organitzacions associatives d'ens locals regulades pels títols X i XI del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. Les delegacions o els encàrrecs de gestió han d'anar 
acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a exercir-los.” 

 
37. L’article 25.2 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text 

refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, preveu que en l’àmbit de les 
seves competències, la comarca pot prestar serveis d’acord amb els requisits que 
estableix la pròpia llei. 

 
38. 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. 
 

39. 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. 
 

40. L’article 14.2.q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat 
mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa que correspon al ple 
exercir les altres atribucions que expressament li assignen les lleis i aquelles que la 
legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals 
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Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni per a la gestió i la 

prestació del servei bàsic d’atenció social amb l’Ajuntament de Vallromanes, d’acord 
amb el redactat següent:  

 
 

“REUNITS 
 

D’una part, la senyora Maria Lluïsa Berdala i Cirera, consellera delegada de l’Àrea de Polítiques 
socials i d’Igualtat del Consell Comarcal del Vallès Oriental, assistit pel secretari accidental de la 
corporació, senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
I de l’altra, el senyor David Ricart i Miró, alcalde president de l’Ajuntament de Vallromanes, assistit 
per la secretària de la corporació, la senyora Ana Mochales Collado. 

 
INTERVENEN 

 
La consellera delegada de l’Àrea Polítiques socials i d’Igualtat en virtut del Decret núm. 103/2015, 
de 17 de juliol de 2015, de delegació de la representació institucional. 
 
L’alcalde president 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 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. 
 
El secretari i la secretària també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 
del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest document, i 
 

EXPOSEN 
 
1. El 7 de maig de 2015, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL 

COMARCAL, i l’Ajuntament de Vallromanes, en endavant l’AJUNTAMENT, vam formalitzar el 
conveni per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social en el municipi de 
Vallromanes, en endavant el CONVENI.  
 

2. L’AJUNTAMENT ha sol·licitat al CONSELL COMARCAL, com a gestor de l’Àrea bàsica de 
serveis socials, l’increment de la dedicació del treballador/a social i l’educador/a social.  
 
 

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

 
 

PACTES 
 

Primer. Objecte 
 

L’objecte d’aquesta addenda és la modificació del conveni de col·laboració en la gestió i la 
prestació del servei bàsic d’atenció social en el municipi de Vallromanes formalitzat pel CONSELL 
COMARCAL i l’AJUNTAMENT, per ampliar la dedicació del treballador/a social i l’educador/a 
social.  

 
Segon. Contingut de la modificació  

 
Per raó d’aquesta addenda es modifica el pacte 2.2 del CONVENI en el sentit següent:  



 

206 

 
I. On diu:  

Les obligacions establertes en l’apartat 1, lletra a) d’aquest pacte, es duen a terme 
mitjançant el/s treballador/s del CONSELL COMARCAL següent/s:  

 
 

Municipi  Perfil professional  Hores de 
dedicació 
setmanals  

% dedicació en 
relació amb una 
jornada de 37,5 
hores  

Vallromanes  Educador/a social  11,25  30%  

Vallromanes  Treballador/a social  11,25  30%  

 
Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores dedicades les que 
s’escaiguin en dies festius, de vacances o permisos del personal destinat al servei i les 
destinades a la formació relativa amb les funcions esmentades, d’acord amb el conveni 
col·lectiu o l’acord regulador de les condicions laborals dels funcionaris del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental. 

 
 

II. Ha de dir:  

 
Les obligacions establertes en l’apartat 1, lletra a) d’aquest pacte, es duen a terme 
mitjançant el/s treballador/s del CONSELL COMARCAL següent/s:  

 
 

Municipi  Perfil professional  Hores de 
dedicació 
setmanals  

% dedicació en 
relació amb una 
jornada de 37,5 
hores  

Vallromanes  Educador/a social  18,75  50%  

Vallromanes  Treballador/a social  18,75  50%  

 
Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores dedicades les que 
s’escaiguin en dies festius, de vacances o permisos del personal destinat al servei i les 
destinades a la formació relativa amb les funcions esmentades, d’acord amb el conveni 
col·lectiu o l’acord regulador de les condicions laborals dels funcionaris del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental. 

 
Tercer. Cost econòmic 

 

En relació amb les obligacions previstes en el pacte 2.1 a) del CONVENI, l’AJUNTAMENT paga al 

CONSELL COMARCAL la diferència entre el cost real dels professionals que desenvolupin 

aquestes tasques i l’aportació de la Generalitat de Catalunya per aquest concepte, d’acord amb 

l’article 62.2 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. L’aportació de la Generalitat de 

Catalunya correspondrà a tots els efectes al CONSELL COMARCAL.   

 
Quart. Conservació del CONVENI 
 

El contingut del CONVENI es manté vigent en tot allò que no hagi estat modificat per aquesta 

addenda i que no en sigui contradictori.  

 

Cinquè. Vigència  
 

Aquesta addenda entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de l’1 
d’abril de 2019 fins a la finalització del CONVENI que modifica.  

 

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

 
 

2. Modificar el pressupost general d’ingressos i despeses del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental d’acord amb el detall següent:  

 
Pressupost despeses: 
20 23102 131.00 Personal temporal:  ..................................................... 32.732,18 € 
20 23102 160.00 Seguretat Social:  ........................................................ 10.850,32 € 

 
Pressupost ingressos: 
20 46212 Aportació ajuntaments: ......................................................25.193,37 € 
20 45002 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies:............. 18.389,13 € 
 

3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Vallromanes.” 
 
El president  
  
Alguna paraula? Votem.  
  
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 19 membres assistents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
17. Dictamen d'aprovació del contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Mollet del Vallès pel transport adaptat d’usuaris d’aquest municipi. 
 
Coneguda la part dispositiva del dictamen de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, de 5 
d’abril de 2019, que és el que segueix: 
 
 “RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 27 de març de 2019, la senyora Silvia Perez i Corts, cap de l'Àrea de Polítiques 

Socials i d'Igualtat, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El Ple de 16 de maig de 2012 va aprovar l’ordenança reguladora del reglament del servei de 

transport adaptat que fou publicat íntegrament el 31 de juliol de 2012 en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. L’expedient se sotmeté a informació pública en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de 4 de juny de 2012, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
núm. 6139 de 31 de maig de 2012 i en el diari Ara de 18 de maig de 2012. Transcorregut el 
termini de trenta dies d’informació pública sense es formulessin al·legacions ni reclamacions, 
restà aprovat definitivament. 
 

2. La disposició addicional d’aquest reglament preveu que el Consell Comarcal pot acordar amb 
altres administracions el transport d’usuaris que resideixin en altres àrees bàsiques mitjançant la 
formalització de convenis.  
 

3. El Decret 142/2010, 11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010/2011 
estableix que la garantia de prestació del servei de transport adaptat es subjecta a l’existència de 
crèdits pressupostaris disponibles. 
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4. L’article 34 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials estableix que les àrees bàsiques 
de serveis socials són la unitat primària de l'atenció social als efectes de la prestació dels serveis 
socials bàsics. L'àrea bàsica de serveis socials s'organitza sobre una població mínima de vint mil 
habitants, prenent com a base el municipi. 
L'àrea bàsica de serveis socials ha d'agrupar els municipis de menys de vint mil habitants. En 
aquest cas, la gestió correspon a la comarca. 
 

5. L’annex del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, en matèria d’assistència i serveis 
socials sota la rúbrica delimitació de les àrees bàsiques de serveis socials, estableix com a sector 
comarcal de serveis socials Vallès Oriental les següents àrees:  
 
I.      Àrea bàsica de serveis socials Granollers. Correspon al municipi de Granollers. 
II.     Àrea bàsica de serveis socials Mollet del Vallès. Correspon al municipi de Mollet del Vallès. 
III.    Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental. Correspon al conjunt de municipis 

de la comarca de fins a vint mil habitants. 
 
6. El 14 de març de 2019, registre d’entrada E2019003542, l’Ajuntament de Mollet del Vallès ha fet 

arribar al Consell Comarcal del Vallès Oriental el seu interès en formalitzar un conveni de 
col·laboració per a que el Consell Comarcal pugui  puntualment prestar el servei de transport 
adaptat a persones que resideixen en el seu municipi que vagin a centres ocupacionals o centres 
de dia de la comarca del Vallès Oriental acreditats per la Generalitat de Catalunya per a la gestió 
de les prestacions incloses a la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, o en la Cartera de 
serveis socials.  

 
7. El conveni haurà de preveure l’entrada en vigor en el moment de la seva signatura i els seus 

efectes des de l’endemà de la signatura del conveni i fins el 31 de desembre de 2019. 
 
Per tant, PROPOSO,      
 

1. Aprovar la signatura i el contingut d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Mollet del 
Vallès per a possibilitar puntualment el servei de transport adaptat a les persones residents 
d’aquest municipi a centres ocupacionals o centres de dia de la comarca del Vallès Oriental 
acreditats per la Generalitat de Catalunya per a la gestió de les prestacions incloses a la Llei 
12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, o en la Cartera de serveis socials.”  

 
2. El 5 d´abril de 2019 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’ordenança reguladora del reglament del servei de transport adaptat aprovat pel Ple de 

16 de maig de 2012 i publicat íntegrament el 31 de juliol de 2012 en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona. 
 

2. La disposició addicional d’aquest reglament preveu que el Consell Comarcal pot acordar 
amb altres administracions el transport d’usuaris que resideixin en altres àrees bàsiques 
mitjançant la formalització de convenis.  

 
3. L’article 34 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials estableix que les àrees 

bàsiques de serveis socials són la unitat primària de l'atenció social als efectes de la 
prestació dels serveis socials bàsics. L'àrea bàsica de serveis socials s'organitza sobre 
una població mínima de vint mil habitants, prenent com a base el municipi. 
 
L'àrea bàsica de serveis socials ha d'agrupar els municipis de menys de vint mil 
habitants. En aquest cas, la gestió correspon a la comarca. 
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4. L’annex del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, en matèria d’assistència i 
serveis socials sota la rúbrica delimitació de les àrees bàsiques de serveis socials, 
estableix com a sector comarcal de serveis socials Vallès Oriental les següents àrees:  
 
I. Àrea bàsica de serveis socials Granollers. Correspon al municipi de Granollers. 
II. Àrea bàsica de serveis socials Mollet del Vallès. Correspon al municipi de Mollet del 

Vallès. 
III. Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental. Correspon al conjunt de 

municipis de la comarca de fins a vint mil habitants. 
 

5. 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. 
 

6. L’article 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 

7. 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. 

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de 

Mollet del Vallès pel transport adaptat d’usuaris d’aquest municipi, d’acord amb el 
redactat següent: 
 

“REUNITS 
 
D’una part, el senyor David Ricart i Miró president del Consell Comarcal, assistit pel secretari 
accidental de la corporació, el senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
I de l’altra, el senyor Josep Monràs Galindo alcalde de Mollet del Vallès, assistit per la secretària 
de la corporació, la senyora Alícia Puig Romagosa. 
 

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, i 
facultat per aquest acte per acord del Ple comarcal, de 17 de setembre de 2003 (BOPB núm. 229, 
de 24 de setembre de 2003). 
 
L’alcalde en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local i l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
El secretari i la secretària també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 
del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
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Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest conveni, i 
 

MANIFESTEN 
 
I. Que el Ple de 16 de maig de 2012 del Consell Comarcal del Vallès Oriental, endavant el 

CONSELL COMARCAL, va aprovar l’ordenança reguladora del reglament del servei de 
transport adaptat, en endavant el REGLAMENT, que fou publicat íntegrament el 31 de juliol 
de 2012 en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  
  

II. Que la disposició addicional d’aquest reglament preveu que el CONSELL COMARCAL pot 
acordar amb altres administracions el transport d’usuaris que resideixin en altres àrees 
bàsiques mitjançant la formalització de convenis.  

 
III. Que l’article 34 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials estableix que les àrees 

bàsiques de serveis socials són la unitat primària de l'atenció social als efectes de la prestació 
dels serveis socials bàsics. L'àrea bàsica de serveis socials s'organitza sobre una població 
mínima de vint mil habitants, prenent com a base el municipi. 
 
L'àrea bàsica de serveis socials ha d'agrupar els municipis de menys de vint mil habitants. En 
aquest cas, la gestió correspon a la comarca. 
 

IV. Que l’annex del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, en matèria d’assistència i 
serveis socials sota la rúbrica delimitació de les àrees bàsiques de serveis socials, estableix 
com a sector comarcal de serveis socials Vallès Oriental les següents àrees:  
 
I. Àrea bàsica de serveis socials Granollers. Correspon al municipi de Granollers. 
II. Àrea bàsica de serveis socials Mollet del Vallès. Correspon al municipi de Mollet del 

Vallès. 
III. Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental. Correspon al conjunt de 

municipis de la comarca de fins a vint mil habitants. 
 
V. Que l’Ajuntament de Mollet, en endavant l’AJUNTAMENT, té interès en què el CONSELL 

COMARCAL pugui prestar puntualment el servei de transport adaptat a persones que 
resideixen en el seu municipi que vagin a centres ocupacionals o centres de dia de la 
comarca del Vallès Oriental acreditats per la Generalitat de Catalunya per a la gestió de les 
prestacions incloses a la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, o en la Cartera de 
serveis socials.  

 
D’acord amb les manifestacions exposades, les parts expressen la seva voluntat per a 
establir un conveni de col·laboració, que subjecten als següents 

 
PACTES 

 
Primer. Objecte 
 
Aquest conveni té per objecte possibilitar el servei de transport adaptat a les persones 
empadronades en el municipi de Mollet del Vallès que tingui com a destí els centres 
ocupacionals o centres de dia de la comarca del Vallès Oriental acreditats per la Generalitat 
de Catalunya per a la gestió de les prestacions incloses a la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de 
serveis socials, o en la Cartera de serveis socials.  

 
Segon. Persones beneficiàries 
 
1. Per raó d’aquest conveni, poden ser beneficiàries del servei de transport adaptat les 

persones estiguin empadronades en el municipi de Mollet del Vallès que acreditin trobar-
se en una situació de necessitat de transport adaptat mitjançant l’aportació de:  
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a) La resolució per la qual es qualifica el grau de disminució emesa pel Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, o departament que el substitueixi, 
on consti la superació o no del barem de mobilitat reduïda, i/o 

 
b) La resolució de reconeixement de la situació de dependència d’acord amb la Llei 

39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les 
persones en situació de dependència. 

 
2. Nogensmenys, en casos excepcionals, el Consell Comarcal pot atorgar la prestació del 

servei  malgrat no es compleixin els requisits a què es fa referència en l’apartat anterior, 
quan l’Àrea de Polítiques Socials i Igualtat del Consell Comarcal així ho consideri i ho 
proposi, mitjançant la presentació d’informe motivat. 

 
3. Per raó d’aquest conveni el CONSELL COMARCAL no s’obliga a la prestació del servei 

de transport adaptat a les persones beneficiàries esmentades en aquest conveni.  
 
Tercer. Destí del servei  
 
1. El transport adaptat del Consell Comarcal del Vallès Oriental té com a destí els centres 

ocupacionals i els centres de dia de la comarca del Vallès Oriental acreditats per la 
Generalitat de Catalunya per a la gestió de les prestacions incloses a la Llei 12/2007, d’11 
d’octubre, de serveis socials, o en la Cartera de serveis socials. 

 
2. A efectes d’aquest conveni, s’ha d’entendre com a centres ocupacionals i centres de dia 

aquells considerats en el REGLAMENT.  
 

3. Sens perjudici d’allò que estableix l’apartat primer d’aquest pacte, el Consell Comarcal 
pot autoritzar com a destí altres centres, quan l’Àrea de Polítiques Socials i Igualtat del 
Consell Comarcal així ho consideri i ho proposi, mitjançant la presentació d’informe 
motivat. 

 
Quart. Accés al servei  
 
1. L’AJUNTAMENT ha de presentar una sol·licitud al CONSELL COMARCAL amb el 

contingut que preveu l’article 9.4 del REGLAMENT en relació amb la persona beneficiària 
i amb indicació del centre de destí.  

 
2. Per raó d’aquest conveni, el CONSELL COMARCAL no s’obliga a la prestació del servei 

de transport adaptat a les persones beneficiàries. No obstant això, ha de respondre a la 
sol·licitud presentada per l’AJUNTAMENT i pot no atendre-la per raons de disponibilitat 
pressupostària,  no disponibilitat de places o criteris de prioritat de sol·licituds entre 
d’altres. 

 
Cinquè. Drets i deures 
 
En el cas que el CONSELL COMARCAL resolgui l’atorgament del servei, la persona 
beneficiària tindrà els drets i deures que preveuen els articles 6 i 7 del REGLAMENT i haurà 
d’abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulti com a conseqüència de l’aplicació 
de l’ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei de transport adaptat, 
configurant-se com a causa de resolució expressa l’impagament de l’import que s’hi fixi.  

 
Sisè. Règim de desistiment, renúncia, revisió, interrupció, baixa temporal i extinció  
 
Pel règim de desestiment, renúncia, revisió, interrupció, baixa temporal i extinció del servei  a 
la persona beneficiària serà també d’aplicació el previst en els articles 12, 13, 14 i 15 del 
REGLAMENT.  
 
Setè. Preu 
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Aquest conveni té el caràcter de gratuït per les parts sens perjudici de l’obligació de la  
persona obligada al pagament d’abonar l’import que resulti com a conseqüència de l’aplicació 
de l’ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei de transport adaptat. 

 
Vuitè. Protecció de dades 
 
Les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó d’aquest conveni es tractaran d’acord 
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. 

 
Novè. Vigència 

 

1. Aquest conveni entra en vigor el dia de la signatura per la última de les entitats i estén els 
seus efectes des de l’endemà de llur entrada en vigor fins el 31 de desembre de 2019.  
 

2. Nogensmenys, aquest conveni pot ser prorrogat per períodes d’un any mitjançant acord 
exprés de les parts.  

 
Desè. Causes d’extinció 
 
Les causes d’extinció del conveni són les següents: 
 
a) L’acord entre les parts. 
b) El compliment del termini establert en el conveni. 
c) La denúncia unilateral del conveni amb un mes d’antelació per qualsevol de les parts. 
d) La impossibilitat del compliment de l’objecte del conveni.  
e) La manca de finançament o de disponibilitat pressupostària. 

 
Onzè. Jurisdicció competent 
 
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, mostren la seva conformitat, ratifiquen el seu 
contingut i el signen.” 

 
 
2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Mollet del Vallès.” 
 
El president  
  
Alguna paraula? Votem.  
  
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 19 membres assistents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
ÀREA DE TURISME 
 
18. Dictamen d’aprovació de la modificació del conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui per a la prestació d’assistència tècnica en matèria 
de turisme. 
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El president 
 
En aquest punt, la documentació que teniu planteja que entraria en vigor l’1 de maig, i 
l’Ajuntament de Caldes ens ha demanat que entrés en vigor l’1 de juny, per tant l’aprovaríem 
amb aquesta modificació, d’acord? Alguna paraula? No? 
 
Coneguda la part dispositiva del dictamen de l’Àrea de Turisme, de 5 d’abril de 2019, que és 
el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 28 de març de 2019, la senyora Esther Garcia i Garcia, cap de l'Àrea de 

Desenvolupament Local, ha emès l’informe següent: 
 
“MOFICACIÓ DEL CONVENI APROVAT AMB L'AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI PER LA 
PRESTACIO DEL SERVEI D'ASSISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE TURISME 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El Ple 2019/2, reunit en sessió ordinària el 20 de març de 2019, va aprovar el contingut i la 

signatura del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui per a la prestació 
d’assistència tècnica en matèria de turisme, amb una vigència des de l’1 d’abril de 2019 fins el 31 
de desembre de 2019, amb una pròrroga d’un any mitjançant acord exprés de les parts. 

 
2. Amb data 28 de març i número de registre d’entrada E2019004111, l’Ajuntament de Caldes de 

Montbui ha demanat al Consell Comarcal que el servei comenci el mes de maig de 2019 en lloc 
del mes d’abril. 
 

3. El cost anual d’aquest servei s’ha estimat en 11.893,61 euros (onze mil vuit-cents noranta-tres 
amb seixanta un euros). D’aquesta manera, el cost de 2019 serà proporcional als mesos de maig 
a desembre, és a dir 7.929,07 euros (set mil nou-cents vint i nou amb zero set euros). 

 
Per tant, PROPOSO,  

 
1. Modificar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Caldes de 

Montbui per a la prestació de l’assistència tècnica en matèria de turisme aprovat en el Ple 2019/2, 
pel que fa a l’inici del servei i al cost del mateix per al 2019, de manera que la prestació 
d’assistència tècnica tindrà una vigència des de l’1 de maig de 2019 fins el 31 de desembre de 
2019, amb una pròrroga d’un any mitjançant acord exprés de les parts i el cost proporcional per al 
2019 serà de 7.929,07 euros. 

 
4. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Caldes de Montbui” 

 
2. El 5 d´abril de 2019 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 
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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. 
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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 
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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. Modificar l’acord del Ple de 20 de març de 2019 relatiu al conveni de col·laboració amb 

l’Ajuntament de Caldes de Montbui per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de 
turisme, i aprovar-ne el contingut i la signatura de llur text, d’acord amb el redactat 
següent:  

 
“R E U N I T S 

 
D’una part, el senyor David Ricart i Miró, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit pel secretari accidental de la corporació, senyor Jordi Vendrell i Ros.  

 
I de l’altra, el senyor Jordi Solé i Ferrando, alcalde president de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui, assistit per la secretària de la corporació, senyora Maria Remei Sala Leal.  

 
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 Caldes de Montbui, 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.  
 
El secretari i la secretària també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 
del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
  
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 
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El 27 de febrer de 2019, l’Ajuntament de Caldes de Montbui, registre d’entrada E2019002655, ha 
sol·licitat al Consell Comarcal del Vallès Oriental una sol·licitud d’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 
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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 dorrespon 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 Caldes de Montbui, 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  
 
Per raó d’aquest conveni el CONSELL COMARCAL es compromet a:  
 
1. Participar en la creació, desenvolupament i  promoció de productes turístics.  

 
2. Participar en l’establiment d’estratègies comercials.  

 
3. Participar en la promoció de paquets termals, recursos turístics i esdeveniments de l’Oficina 

de Turisme.  
 

4. Donar suport a l’organització de fires pròpies.  
 

5. Col·laborar en l’atenció als usuaris de l’Oficina de Turisme.  
 

6. Participar en les visites guiades.  
 

7. Donar suport en l’organització i promoció d’altres activitats de dinamització turística.  
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8. Convocar i assistir a les reunions de seguiment i coordinació del servei amb el referent tècnic 
del l’AJUNTAMENT.  

 
9. Aixecar les actes de les sessions que es duguin a terme en virtut d’aquest conveni.  
 
10. Les altres obligacions que es derivin d’aquest conveni.  
 
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 set mil nou-cents vint i nou 

euros amb set cèntims (7.929,07 €) per l’assistència tècnica objecte d’aquest conveni.  
  

2. L’AJUNTAMENT abona al CONSELL COMARCAL el cost de l’assistència tècnica descrit en 
l’epígraf precedent en els termes següents:  
 
a) El primer pagament per import de tres mil nou-cents seixanta-quatre euros amb 

cinquanta-quatre cèntims (3.964,54 €), abans del 28 de juliol de 2019. 
 

b) El segon pagament per import de tres mil nou-cents seixanta-quatre euros amb 
cinquanta-tres cèntims (3.964,53 €), abans del 29 de novembre de 2019. 

 
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.  
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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 la seva signatura i estén els seus efectes des de 
l’1 de juny de 2019 fins al 31 de desembre de 2019. Nogensmenys, aquest conveni pot ser 
objecte d’una pròrroga d’un any mitjançant acord exprés de les parts, la qual preveurà el cost 
per una anualitat sencera.  
  
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 Caldes de Montbui.”   
 
El president  
  
Alguna paraula? Votem.  
  
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 19 membres assistents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
ÀREES D’ENSENYAMENT I DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT 
 
19. Dictamen d'aprovació de les Bases reguladores dels ajuts de menjador i llur 
convocatòria per al curs escolar 2019/2020. 
 
Coneguda la part dispositiva del dictamen de les àrees d’Ensenyament i de Polítiques 
Socials i d’Igualtat, de 5 d’abril de 2019, que és el que segueix: 
 
 “RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 25 de març de 2019, la senyora Sílvia Pérez i Corts, cap de l'Àrea de Polítiques 

Socials i d'Igualtat, ha emès l’informe següent: 
 

“RELACIÓ DE FETS 
 
1. Correspon al Consell Comarcal l’atorgament d’ajuts de menjador als alumnes als quals no 

correspon la gratuïtat del servei. 
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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 Departament d’Educació ens ha fet arribar els criteris comuns d’ajuts de menjador a 
incorporar i aplicar en les convocatòries d’ajuts de menjador escolar del curs 2019-2020.  
 

4. Per al curs 2019-2020 es proposa doncs la modificació de les bases reguladores dels ajuts de 
menjador del Consell Comarcal d’acord amb els criteris comuns als que s’ha fet referència.  
 

5. L’import màxim destinat a aquests ajuts per al curs escolar 2019-2020, es condiciona a la 
resolució del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que estableixi la dotació 
econòmica pels ajuts de menjador, amb subjecció a les seves previsions i al finançament 
definitiu de l’import dels ajuts, que anirà a càrrec de la partida 32.32440.48001 del pressupost 
general d’ingressos i despeses per a l’any 2019 i aquella que correspongui pels exercicis 
següents.   

 
Per això, l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat proposa:  
 
L’aprovació  de les bases reguladores dels ajuts de menjador pel curs 2019-2020, els seus 
annexos i la corresponent convocatòria.” 

 
2. El 20 de març de 2019, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar la 

proposta de finançament  del Departament d’Educació dels serveis de transport i 
menjador escolar corresponent al curs 2018-2019, amb una previsió d’import 
corresponent a beques menjador de 3.397.329,88 euros.   
 

3. El 28 de març de 2019, el secretari accidental del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
el senyor Jordi Vendrell i Ros, ha emès un informe en relació amb aquesta qüestió.  

 

4. El 5 d´abril de 2019 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 
dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 
 

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.  
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4. L’article 3 del Decret 219/1989, d’1 d’agost, estableix la delegació a les comarques de les 
competències del Departament d’Educació en relació amb la programació i la gestió de 
beques i ajuts de menjador. 
 

5. 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. 
 

6. 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. 
 

7. 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.  
 

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 de menjador i l’annex corresponent  següents: 
 

“Marc jurídic  
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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, independentment de les seves 
condicions i circumstàncies, així com l’equitat que garanteixi la igualtat d’oportunitats per al ple 
desenvolupament de la personalitat a través de l’educació, 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.  
 
Amb el Decret 219/1989, d’1 d’agost, es van delegar a les comarques les competències del 
Departament d’Educació en relació amb la programació i la gestió de beques i ajuts de menjador. 
 
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.  
 
La gestió d’aquests ajuts correspon als consells comarcals quan hagin assumit aquesta 
competència i signin el conveni corresponent amb el Departament d’Educació. 
 
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.  

 
Article 1. Objecte 
 
L’objecte d’aquestes bases és regir la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts de menjador als 
alumnes matriculats en un centre educatiu del Vallès Oriental sostingut amb fons públics de 
Catalunya, en 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. Beneficiaris  
 
Poden ser beneficiaris els alumnes matriculats en un centre educatiu del Vallès Oriental sostingut 

amb fons públics de Catalunya, en qualsevol del cursos 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 
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A més de reunir les condicions per ser beneficiari, previstes en l’article 2, per poder rebre l’ajut 
cal: 

 
a) Presentar la sol·licitud i la documentació previstes en l’article 6 en els terminis i la forma 

establerts en cada convocatòria. 
b) No tenir el servei de menjador amb caràcter gratuït.  
c) Fer ús del servei de menjador escolar. 
d) En relació amb l’alumne, no estar en acolliment residencial. S’entén per acolliment residencial 

qualsevol alumne que estigui en un centre residencial d’acció educativa (CRAE). En canvi, 
poden ser beneficiaris els alumnes 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): 10.096,50 euros.  
2. Segon adult (sustentadors principals): 5.048,30 euros.  
3. Per cada adult que integri la unitat familiar diferent dels sustentadors principals: 2.524,15 

euros.  
4. Per cada nen/a computable de la unitat familiar: 3.028,95 euros.  
 
ii. 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 50%.  
 

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, en el seu cas, 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 2018. 
 

i) No superar el llindar de valors cadastrals de finques urbanes de 42.900 euros, d’acord amb el 
càlcul següent:  
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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 0,37 els revisats el 2004. 
Per 0,30 els revisats el 2005. 
Per 0,26 els revisats el 2006. 
Per 0,25 els revisats el 2007. 
Per 0,25 els revisats el 2008. 
Per 0,26 els revisats el 2009. 
Per 0,28 els revisats el 2010. 
Per 0,30 els revisats el 2011. 
Per 0,32 els revisats el 2012. 
Per 0,34 els revisats el 2013. 
Per 0,36 els revisats el 2014. 
Per 0,36 els revisats el 2015. 
Per 0,36 els revisats el 2016. 
Per 0,36 els revisats el 2017. 
Per 0,36 els revisats el 2018. 

 
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. 
 

Per la naturalesa de l’ajut i l’especificitat del col·lectiu, per obtenir la condició de beneficiari 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. 

 
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. 

 
Article  4. Convocatòria i terminis de presentació de sol·licituds 

 
1. Per al curs escolar 2019-2020, el termini de presentació de sol·licituds per als ajuts de 

menjador s’inicia el dia següent a la data de publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona i acaba el 5 de juny de 2019.  

 

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 el 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, els serveis socials 

municipals o l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat del Consell Comarcal han de presentar un 
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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.  
 

4. Les sol·licituds sobrevingudes de l’apartat segon precedent 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. 
 

Article 5. Sol·licitud 
 

1. Poden sol·licitar els ajuts de menjador els pares, les mares, els tutors legals o les persones 
encarregades temporalment o definitivament de la guarda dels beneficiaris. 

 
2. La sol·licitud es presenta a l’ajuntament on resideixi la persona beneficiària en el model 

normalitzat, degudament signada, omplerta 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.  

 
Article 6. Documentació   
 
1. A les sol·licituds s’ha d’adjuntar la documentació obligatòria següent, mitjançant original o 

fotocòpia compulsada: 
 

a) El volant de convivència emès per l’ajuntament. 
b) El NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar. En el cas de no disposar-ne, certificat 

de naixement o llibre de família.  
c) El document acreditatiu del codi identificador de l’alumne pel qual se sol·licita l’ajut, d’ara 

en endavant IDALU.  
d) Relació dels membres de la unitat familiar que conviuen en el mateix domicili, indicant 

nom, cognoms i NIF/NIE, si s’escau, de cadascun d’ells. 
e) En el cas de representació legal o acolliment del beneficiari, documentació acreditativa 

d’aquest fet. 
f) Si és el cas, el conveni o la sentència de divorci o l’acta final de mediació del 

Departament de Justícia. 
g) 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 mínima d’inserció i/o de Renda 
garantida de ciutadania, el certificat acreditatiu en relació amb l’any 2018. 

 

c) En el cas de persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors 
de la llar de la Seguretat Social, el certificat de cotitzacions en relació amb l’any 2018. 
 

d) Qualsevol altra documentació no prevista amb anterioritat que acrediti fefaentment els 
altres ingressos no tributables o exempts en relació amb l’any 2018.  

 

h) En el cas d’alumnes amb una discapacitat acreditada igual o superior al 60%, 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 
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amb Discapacitat (CAD) del Departament competent de la Generalitat de Catalunya o 
pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.  
 

i) Declaració de la renda o certificat d’imputacions íntegre corresponent a l’exercici 2018 
amb relació a tots els membres de la unitat familiar.  
 

j) Certificat cadastral dels immobles dels quals són titulars qualsevol dels membres de la 
unitat familiar.   

 
 

2. Si és el cas, a la sol·licitud es pot adjuntar la documentació complementària següent, mitjançant 
original o fotocòpia compulsada: 

 
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 2018, 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 la distància, igual o 
superior a 3 quilòmetres, entre el domicili de l’alumne i el centre escolar on cursa els 
estudis en un sol sentit i en línia recta.  

g) 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 
2018.  

 
L’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.  

 
Article 7. Incidències en l’accés a les dades en què s’hagi autoritzat la consulta 

 
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’ha autoritzat la consulta i l’obtenció, 
l’ajuntament requerirà a la persona sol·licitant en la forma permesa a la llei perquè aporti la 
documentació que correspongui que permeti conèixer les dades que s’escaiguin per a la valoració 
de l’ajut, 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, 
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.  

 
Article 8. Tramitació  

 
1. Un cop presentades les sol·licituds juntament amb la documentació annexa, l’ajuntament les 

revisarà. Si n'hi ha alguna que no reuneix els requisits que estableixen aquestes Bases, 
l’ajuntament requerirà a la persona interessada en la forma permesa a la llei, perquè en un 
termini de 10 dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, 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, 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. 
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2. L’Ajuntament ha d’introduir i validar les dades de la sol·licitud en el sistema de gestió 
informatitzada del Consell Comarcal no més enllà del 28 de juny de 2019 als efectes que el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental en pugui fer la valoració i la resolució.   
 

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 
computables de la unitat familiar, la condició de família nombrosa, la condició de família 
monoparental i el grau de discapacitat. 
 

b) En el cas d’autorització a la consulta i l’obtenció de les dades pertinents, 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. 
 

c) En el cas que no s’autoritzi a la consulta i l’obtenció de les dades pertinents, el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental valora els ingressos contributius de la renda i patrimoni dels 
membres computables de la unitat familiar i les situacions específiques de la unitat 
familiar. L’ajuntament mitjançant els serveis socials bàsics valora la situació social de risc. 

 

Les àrees d’Ensenyament i de Polítiques Socials i d’Igualtat del Consell Comarcal proposen a 

la Comissió de Govern l’atorgament dels ajuts de menjador, que és l’òrgan competent per a 

llur resolució, sens perjudici que en 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 de 

menjador, amb subjecció a les seves previsions, i al finançament definitiu de l’import dels 

ajuts. 

 
5. El Consell Comarcal publicarà en el taulell d’anuncis de la corporació la llista dels ajuts de 

menjador atorgats i denegats 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. 

 
Article 9. Import dels ajuts 

 
1. Els imports màxims dels ajuts de menjador són els següents:  

 

a) Ajut del 50% 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 
superi el llindar establert a l’article 3 epígraf e) apartat i. 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:  
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Llindar de renda: el 60% de l’establert per a l’obtenció d’un ajut del 50% 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. 

 

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 50%.  
 

 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 2019-2020 i els següents, es 

condiciona a la resolució del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que 
estableixi la dotació econòmica pels ajuts de menjador, amb subjecció a les seves previsions, 
i al finançament definitiu de l’import dels ajuts, que anirà a càrrec de la partida 
32.32440.48001  del pressupost general d’ingressos i despeses per a l’any 2019  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 comptats a partir del dia de 
la publicació en el taulell d’anuncis de l’atorgament o denegació de l’ajut. 

 
Potestativament, es podrà interposar prèviament recurs de reposició en el termini d’un mes 
comptat des del dia de la publicació en el taulell d’anuncis de la resolució. 

 
Article 11. Altes i baixes  
 
1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental atorgarà l’ajut de menjador a les persones 

beneficiàries d’ajuts 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 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 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. 

 
Article 12. Revocacions i renúncies 
 
1. Els ajuts poden ser revocats d’ofici o a instància de part, a proposta dels ajuntaments, de 

l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat del Consell Comarcal o del Departament d’Educació, 
mitjançant resolució del Consell Comarcal. 
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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 de menjador d’acord amb les regles de 
l’article 11.3. 

c) L’incompliment de les condicions establertes en aquestes bases.  
 

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 50% es poden compactar. La compactació s’ha de fer 

de forma distribuïda durant tot el curs escolar, és a dir, es pot compactar en períodes 
setmanals 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 de menjador.  
 
Article 14. Justificació 

 
No més enllà del 6 de juliol de 2020, 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 

atorgats a les persones beneficiàries empadronades en el 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 en cada centre. 

 
2. 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. 
 
 
Article 16. Seguiment 

 
1. El Consell Comarcal pot reclamar de 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. 
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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) Els progenitors, si escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del 

menor. 
 

b) L’alumne 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 que 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 que no convisqui amb l’alumne pel qual se sol·licita l’ajut de menjador. No obstant això, 
tindrà la consideració de membre computable, si s’escau, el nou 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 els següents:  
 

i. Les persones progenitores, tutores o encarregades de la guarda i protecció de 
l’alumne pel qual se sol·licita l’ajut, encara que no convisquin. 

ii. L’alumne pel qual se sol·licita l’ajut.  
iii. Els fills o filles comuns o comunes dels progenitors de l’alumne 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, es valora la renda del sol·licitant. En el 
cas que li correspongui l’ajut, aquest serà proporcional als dies de custòdia que li 
estableixi el conveni regulador.  

 
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 2018 de cada un dels membres 
computables de la unitat familiar que obtinguin 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 
2014 a 2017, i el saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari de 2014, 2015, 2016 
i 2017 a integrar a la base imposable de l’estalvi.  
 
Segon: a aquest resultat es restarà la quota resultant de l’autoliquidació.  
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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 dels sustentadors principals. 
 

II. La quantitat de 500 euros per motius de durada del desplaçament i distància, 
quan concorrin les situacions següents: 
 

- Quan l’alumne 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 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 un centre diferent, per manca d’oferta educativa, també 
s’entendrà que aquest centre és el proposat pel Departament. 

 

- Que l’alumne 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. 

 
3. Criteris per a l’atorgament de l’ajut màxim del 50%: 
 
Es concedirà un ajut de fins a un 50% 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 beneficiaris de l’ajut 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 beneficiaris de l’ajut 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 50% 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. 



 

233 

 
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 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. El sol·licitant ha de 

declarar en la sol·licitud aquesta situació.  

 

Els serveis socials bàsics de l’ajuntament respectiu han d’emetre un informe on s’acrediti el 

seguiment de l’alumne i la inclusió de l’alumne en un pla d’intervenció o de treball per risc 

d’exclusió social. 

 

L’informe ha de concloure si hi ha situació de risc social, o bé, situació de risc social greu.  

 

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 
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:  
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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 mitjançant 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 de menjador sense la resolució del 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que estableixi la dotació econòmica pels 
ajuts 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 

 
També poden ser beneficiaris de l’ajut de menjador, els alumnes residents en el Vallès Oriental 
matriculats 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.  
 
Disposició addicional tercera 
 
1. 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.  
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2. En cap cas de la presentació de dues sol·licituds en relació amb un mateix alumne se’n pot 
derivar l’atorgament de dos ajuts de menjador. 

 
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  
 
Els sol·licitants que en la convocatòria d’ajuts de menjador del curs escolar 2018-2019 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 la distància als efectes previstos a l’article 
17.2 c) II de les Bases d’ajuts de menjador i l’IDALU, i declarin en la sol·licitud que segueix essent 
vigent i no ha patit cap modificació, no caldrà que aportin novament el document aportat en la 
convocatòria corresponent al curs 2019-2020.  

 
Disposició final primera 

 
No podran concórrer a aquesta convocatòria els alumnes empadronats en ajuntaments 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 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 de 
menjador als alumnes que, malgrat no haver obtingut la condició de beneficiaris 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 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 de menjador per al curs escolar 2019-
2020, i hi hagi identitat entre els beneficiaris 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 de menjador atorgats per 
l’ajuntament als beneficiaris a què s’ha fet referència. 
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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, 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. 
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Sol·licitud d’ajuts individuals de menjador escolar adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle 
d’educació infantil escolaritats en centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya curs 2019-2020 

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT         Pare/ mare  Tutor/a legal 

NIF   Nom   Primer cognom   Segon cognom 
                               
NIE/TIE   Nom   Primer cognom   Segon cognom 
                               

Tipus de via Adreça        Núm. Pis         Porta 
                                      

Codi postal   Municipi     Telèfon   Telèfon mòbil Correu electrònic 
                                         
 

 
ALUMNES PER ALS QUALS ES SOL·LICITA L’AJUT (és obligat omplir totes les caselles)  

       

Beneficiari 1 
18DNI/NIF/NIE Nom Primer cognom Segon cognom 

                        

 home    dona 
Alumne/a amb discapacitat igual o superior al 
60%:  sí    no 

Data Naixement 
Codi IDALU  Nacionalitat 

                   

Nom del centre 
educatiu:  

      Municipi del centre:       

Dades del curs 2019-
2020 

 infantil    
 primària     
 secundària obligatòria 
 educació especial 

 P3        P4         P5        
 1PRI     2PRI     3PRI     4PRI    5PRI    6PRI   
 1ESO   2ESO    3ESO   4ESO  

Beneficiari 2 
DNI/NIF/NIE Nom Primer cognom Segon cognom 

                        

 home     dona 

Alumne/a amb discapacitat igual o superior al 
60%:  sí    no 

Data Naixement 
Codi IDALU 

Nacionalitat 

         

Nom del centre 
educatiu:  

      Municipi del centre:       

Dades del curs 2019-
2020 

 infantil    
 primària     
 secundària obligatòria 
 educació especial 

 P3        P4         P5        
 1PRI     2PRI     3PRI     4PRI    5PRI    6PRI   
 1ESO   2ESO    3ESO   4ESO 

Beneficiari 3 
DNI/NIF/NIE Nom Primer cognom Segon cognom 

                        

 home     dona 

Alumne/a amb discapacitat igual o superior al 
60%:  sí    no 

Data Naixement 
Codi IDALU  

Nacionalitat 

                   

Nom del centre 
educatiu:  

      Municipi del centre:       

Dades del curs 2019-
2020 

 infantil    
 primària     
 secundària obligatòria 
 educació especial 

 P3        P4         P5        
 1PRI     2PRI     3PRI     4PRI    5PRI    6PRI   
 1ESO   2ESO    3ESO   4ESO 

Beneficiari 4 
DNI/NIF/NIE Nom Primer cognom Segon cognom 

                        

 home     dona 

Alumne/a amb discapacitat igual o superior al 
60%:  sí    no 

Data Naixement 
Codi IDALU  

Nacionalitat 

                   

Nom del centre 
educatiu:  

      Municipi del centre:       

Dades del curs 2019-
2020 

 infantil    
 primària     
 secundària obligatòria 
 educació especial 

 P3        P4         P5        
 1PRI     2PRI     3PRI     4PRI    5PRI    6PRI   
 1ESO   2ESO    3ESO   4ESO 

                                                
18 Els 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.  
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MEMBRES COMPUTABLES DE LA UNITAT FAMILIAR (MUF) a 31 de desembre de 2018 
 

Indicar núm. MUF       

AUTORITZACIÓ  
Les persones sotasignades autoritzen al Consell Comarcal del Vallès Oriental, l’Ajuntament respectiu i/o el Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya a consultar i obtenir les dades amb relació a tots els membres de la unitat familiar següents:  

- volant de convivència.  

- DNI/NIE/TIE  

- La condició de família nombrosa, especial o general.  

- La condició de família monoparental especial o general.  

 
No obstant això, les persones sotasignades poden oposar-se a l’autorització precedent marcant la casella d’oposició prevista en aquest formulari.  

 

 Pare   Mare    Tutor/a legal     Cònjuge o persona unida per anàloga relació del pare/mare    Germà/na    Avi/àvia 

Nom: 
      

Cognoms: 
      

NIF/NIE: 
      

Autoritzo la consulta i obtenció de les 
dades relatives a la renda i patrimoni 
familiar de l’exercici 2018   

Sí   No 

Ingressos anuals no 
tributables o exempts:       
Concepte:       

Autoritzo la consulta i obtenció de les 
dades relatives al grau de discapacitat  

Sí   No 

 M’oposo a la consulta i obtenció de 
les dades relatives a:  
- El volant de convivència.  
- DNI/NIE/TIE  
- La condició de família nombrosa, 
especial o general.  
- La condició de família monoparental 
especial o general.  

Signatura: 
 
      
 

Ajut d’urgència social:       

 

 

 Pare   Mare    Tutor/a legal     Cònjuge o persona unida per anàloga relació del pare/mare    Germà/na    Avi/àvia 

Nom: 
      

Cognoms: 
      

NIF/NIE: 
      

Autoritzo la consulta i obtenció de les 
dades relatives a la renda i patrimoni 
familiar de l’exercici 2018   

Sí   No 

Ingressos anuals no 
tributables o exempts:       
Concepte:       

Autoritzo la consulta i obtenció de les 
dades relatives al grau de discapacitat  

Sí   No 

 M’oposo a la consulta i obtenció de 
les dades relatives a:  
- El volant de convivència.  
- DNI/NIE/TIE  
- La condició de família nombrosa, 
especial o general.  
- La condició de família monoparental 
especial o general.  

Signatura: 
 
      
 

Ajut d’urgència social:       

 
 
 

 

 Pare   Mare    Tutor/a legal     Cònjuge o persona unida per anàloga relació del pare/mare    Germà/na    Avi/àvia 
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Nom: 
      

Cognoms: 
      

NIF/NIE: 
      

Autoritzo la consulta i obtenció de les 
dades relatives a la renda i patrimoni 
familiar de l’exercici 2018   

Sí   No 

Ingressos anuals no 
tributables o exempts:       
Concepte:       

Autoritzo la consulta i obtenció de les 
dades relatives al grau de discapacitat  

Sí   No 

 M’oposo a la consulta i obtenció de 
les dades relatives a:  
- El volant de convivència.  
- DNI/NIE/TIE  
- La condició de família nombrosa, 
especial o general.  
- La condició de família monoparental 
especial o general.  
 

Signatura: 
 
      
 

Ajut d’urgència social:       

 
 

 

 Pare   Mare    Tutor/a legal     Cònjuge o persona unida per anàloga relació del pare/mare    Germà/na    Avi/àvia 

Nom: 
      

Cognoms: 
      

NIF/NIE: 
      

Autoritzo la consulta i obtenció de les 
dades relatives a la renda i patrimoni 
familiar de l’exercici 2018   

Sí   No 

Ingressos anuals no 
tributables o exempts:       
Concepte:       

Autoritzo la consulta i obtenció de les 
dades relatives al grau de discapacitat  

Sí   No 

 M’oposo a la consulta i obtenció de 
les dades relatives a:  
- El volant de convivència.  
- DNI/NIE/TIE  
- La condició de família nombrosa, 
especial o general.  
- La condició de família monoparental 
especial o general.  
 

Signatura: 
 
      
 

Ajut d’urgència social:       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Pare   Mare    Tutor/a legal     Cònjuge o persona unida per anàloga relació del pare/mare    Germà/na    Avi/àvia 
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Nom: 
      

Cognoms: 
      

NIF/NIE: 
      

Autoritzo la consulta i obtenció de les 
dades relatives a la renda i patrimoni 
familiar de l’exercici 2018   

Sí   No 

Ingressos anuals no 
tributables o exempts:       
Concepte:       

Autoritzo la consulta i obtenció de les 
dades relatives al grau de discapacitat  

Sí   No 

 M’oposo a la consulta i obtenció de 
les dades relatives a:  
- El volant de convivència.  
- DNI/NIE/TIE  
- La condició de família nombrosa, 
especial o general.  
- La condició de família monoparental 
especial o general.  
 

Signatura: 
      
 
 

Ajut d’urgència social:       

 

 

 Pare   Mare    Tutor/a legal     Cònjuge o persona unida per anàloga relació del pare/mare    Germà/na    Avi/àvia 

Nom: 
      

Cognoms: 
      

NIF/NIE: 
      

Autoritzo la consulta i obtenció de les 
dades relatives a la renda i patrimoni 
familiar de l’exercici 2018   

Sí   No 

Ingressos anuals no 
tributables o exempts:       
Concepte:       

Autoritzo la consulta i obtenció de les 
dades relatives al grau de discapacitat  

Sí   No 

 M’oposo a la consulta i obtenció de 
les dades relatives a:  
- El volant de convivència.  
- DNI/NIE/TIE  
- La condició de família nombrosa, 
especial o general.  
- La condició de família monoparental 
especial o general.  

Signatura: 
      
 
 

Ajut d’urgència social:       

 
 
 
 
 
 
 
LA PERSONA SOTASIGNADA DECLARA QUE:  

 Són certes totes les dades consignades en aquesta sol·licitud. 

 En el cas de no disposar de la dada relativa al DNI/NIE/NIF de l’alumne/a o alumnes pels quals se sol·licita l’ajut de menjador en el 
moment de presentació d’aquesta sol·licitud i resultar beneficiari de l’ajut de menjador, em comprometo a aportar al Consell Comarcal del 
Vallès Oriental durant el curs 2019/2020, el DNI/NIE/NIF de l’alumne/a o alumnes beneficiaris de l’ajut de menjador.  

 Autoritza a l’Ajuntament a tramitar aquesta sol·licitud al Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 Compleix els requisits de deducció a la renda familiar per motius de distància d’acord amb el que estableix l’article 17.2.c) II de les Bases 

reguladores  Sí    No    
 Està en seguiment per part de Serveis Socials  Sí    No    
 Vol compactar l’ajut de menjador (en cas de ser atorgat el 50% de l’ajut) segons l’article 13 de les Bases reguladores  Sí    No    
 A la darrera convocatòria 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 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 la distància   Idalu de l’alumne/a o alumnes 
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Nom i cognoms de/la pare/mare o el/la tutor/a de l’alumne/a sol·licitant  

      
 
 
Signatura del/la pare/mare o el/la tutor/a de l’alumne/a sol·licitant 
 

 
 
 
 
 
....................................., ........ de...............de 20.... 
 
 

 
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. 
 
La presentació de la sol·licitud implica l’autorització a rebre comunicacions informatives per sms i/o correu electrònic. Les comunicacions que el 
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. 
 

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 per als alumnes matriculats en un centre educatiu 
sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de 
segon cicle d'educació infantil i d'ensenyaments obligatoris. 

Base jurídica Consentiment de l’interessat/da i missió d’interès públic, en compliment de 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, la qual 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. 
Podeu retirar el vostre consentiment en qualsevol moment, adreçant-vos al Consell 
Comarcal del Vallès Oriental.  

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 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 www.vallesoriental.cat o a l’Ajuntament on es 
presenta la sol·licitud. 



 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

1. En els casos en què tots els membres de la unitat familiar hagin autoritzat la consulta i l’obtenció de les dades següents:  
- El volant de convivència. 
- DNI/NIE/TIE  
- El grau de discapacitat.  
- La condició de família nombrosa, especial o general.  
- La condició de família monoparental especial o general.  
- Les dades relatives a la renda i patrimoni familiar de l’exercici 2018.  

 
          Cal aportar la documentació obligatòria següent: 

 
 Sol·licitud degudament omplerta i signada. 

 
 Document acreditatiu de l’IDALU de l’alumne pel qual es sol·licita l’ajut.  

 
   Certificat de naixement o llibre de família, en cas de no es disposi de NIF/NIE.  

 
   En el cas de representació legal o acolliment del beneficiari, documentació acreditativa d’aquest fet. 

 
   Si és el cas, el conveni 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 mínima d’inserció i/o de Renda garantida de 
ciutadania, el certificat acreditatiu en relació amb l’any 2018. 

 

c) En el cas de persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors de la llar de la 
Seguretat Social, el certificat de cotitzacions en relació amb l’any 2018. 
 

d) Qualsevol altra documentació no prevista amb anterioritat que acrediti fefaentment els altres ingressos 
no tributables o exempts en relació amb l’any 2018.  

 

2. En els casos en què qualsevol dels membres de la unitat familiar no autoritzi la consulta i l’obtenció de les dades 
següents:  

- El volant de convivència.  
- DNI/NIE/TIE  
- El grau de discapacitat.  
- La condició de família nombrosa, especial o general.  
- La condició de família monoparental especial o general.  
- Les dades relatives a la renda i patrimoni familiar de l’exercici 2018.  

 
        Cal aportar la documentació obligatòria següent: 
 

 Sol·licitud degudament omplerta i signada. 
 

 Declaració de la renda o certificat d’imputacions íntegre corresponent a l’exercici 2018 amb relació a tots 
els membres de la unitat familiar.  

 
 Certificat cadastral dels immobles dels quals són titulars qualsevol dels membres de la unitat familiar.   

 
 Document acreditatiu de l’IDALU de l’alumne pel qual es sol·licita l’ajut. 

 
 Volant de convivència emès per l’ajuntament. 

 
  NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar. Si no en disposen, certificat de naixement o llibre de 

família. 

 
   En el cas de representació legal o acolliment del beneficiari, documentació acreditativa d’aquest fet. 

 
   Si és el cas, el conveni o la sentència de divorci o separació o l’acta final de mediació del Departament de 

Justícia.  
 

Documentació obligatòria 



 
 
 

 

 
 

 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 mínima d’inserció i/o de Renda garantida de 
ciutadania, el certificat acreditatiu en relació amb l’any 2018. 

 

c) En el cas de persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors de la llar de la 
Seguretat Social, el certificat de cotitzacions en relació amb l’any 2018. 
 

d) Qualsevol altra documentació no prevista amb anterioritat que acrediti fefaentment els altres ingressos 
no tributables o exempts en relació amb l’any 2018.  

 

  En el cas d’alumnes amb una discapacitat acreditada igual o superior al 60%, 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.  

 
 
 
 

1. En els casos en què tots els membres de la unitat familiar hagin autoritzat la consulta i l’obtenció de les dades,  següents:  
- El grau de discapacitat.  
- La condició de família nombrosa, especial o general.  
- La condició de família monoparental especial o general.  

 
  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 2018, 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 la distància, igual o superior a 3 quilòmetres, entre el domicili  de 
l’alumne i el centre escolar on cursa els estudis en un sol sentit i en línia recta.  

 
  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 2018. 
 

2. En els casos en què qualsevol dels membres de la unitat familiar no autoritzi la consulta i l’obtenció de les dades 
següents:  

- El grau de discapacitat.  
- La condició de família nombrosa, especial o general.  
- La condició de família monoparental especial o general 

 
 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 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.  

 
  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 2018, 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 la distància, igual o superior a 3 quilòmetres, entre el domicili  de 
l’alumne i el centre escolar on cursa els estudis en un sol sentit i en línia recta. 

  
  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 2018.” 
 
 

Documentació complementària 



 
 
 

 

 
 

2. Aprovar la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019-2020, d’acord 
amb les bases reguladores dels ajuts de menjador esmentades en l’epígraf precedent. 
 

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 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 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 de 
menjador.  

 
5. Publicar aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.”  
 
El president  
  
Alguna paraula? Votem.  
  
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 19 membres assistents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL 
 
1. Donar compte dels decrets de Presidència del 69/2019, de 15 de març, al 97/2019, de 
27 de març de 2019. 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de Presidència del 
69/2019, de 15 de març, al 97/2019, de 27 de març de 2019. 
 
2. Donar compte dels decrets de Gerència del 357/2019, de 15 de març, al 444/2019, de 
28 de març de 2019. 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de Gerència del 
357/2019, de 15 de març, al 444/2019, de 28 de març de 2019. 
 
 
20. Precs i preguntes. 
 
No se’n fa cap. 
 
 
S’aixeca la sessió a les dinou hores i quinze minuts, de la qual cosa, com a secretari 
accidental, dono fe, amb el vistiplau del senyor president. 
 
Document signat electrònicament. 


