
 

 

ACTA DEL PLE 

 
Identificació de la sessió  
Núm.  2019/10 
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 20 de novembre de 2019 
Hora d’inici:  19:10 h 
Hora de fi: 19:40 h 
Lloc: SALA DE PLENS 
 
Hi assisteixen:  
 
Senyor Francesc Colomé Tenas, president 
Senyora Gemma Brunet Ferrer 
Senyor Marc Candela i Callado 
Senyora Núria Carné i Navarro 
Senyora Anna Cella i Navarro 
Senyora Assia Cherdal i Roukha 
Senyora Roser Colomé Soler 
Senyor Emiliano Cordero Soria 
Senyor Joan Davi Mayol 
Senyora Eva Maria Díaz Medina 
Senyor Carles Fernandez Perez 
Senyora Marialluïsa Ferre Garcia 
Senyor Joan Josep Galiano i Peralta 
Senyor Enric Gisbert i Tomas 
Senyora Pamela Isús i Sauri 
Senyor Francesc Juzgado Mollà 
Senyor Manuel Losada Seivane 
Senyor Jordi Manils Tavio 
Senyor Ignasi Martinez Murciano 
Senyora Magali Miracle i Rigalos 
Senyor Jose Antonio Montero Dominguez 
Senyora Inmaculada Ortega i Marti 
Senyora Marina Planellas i Alegre 
Senyor Joan Pons Fiori 
Senyor Joan Ramon i Bernabé 
Senyor Francesc Sánchez Castilla 
Senyor Juan Manuel Segovia Ramos 
Senyor Luis Toral Ortega 
Senyor Marc Uriach Cortinas 
Senyor Eduard Vallhonesta Alarcón 
 
També hi assisteixen: 
 
Senyor Ignasi Valls Vilaro, Gerent 
Senyora Esperança Colom Canal, Interventora 
Senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental 
 
Han Excusat la seva assistència: 
 
Senyora Lourdes Aguilera Bedmar 
Senyora Susana Barroso Valverde 
Senyora Catalina Siles Royo 



 

 

 
El president proposa al Ple la incorporació per urgència de les propostes següents: 
 
1. Nomenar un representant al Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental. 
 
El Ple aprova incorporar la proposta per urgència amb els 27 vots a favor de, per part del 
Grup Comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores Marc 
Candela i Callado, Núria Carné i Navarro, Anna Cella i Navarro, Assia Cherdal i Roukha, 
Joan Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomas, Pamela Isús i Sauri, Ignasi Martínez 
Murciano, Magalí Miracle i Rigalós i Marina Planellas i Alegre; per part del Grup Comarcal 
Socialista, els senyors i les senyores Emiliano Cordero Soria, Eva Maria Díaz Medina, 
Carles Fernández Pérez, Marialluïsa Ferré Garcia, Francesc Juzgado Mollá, Joan Ramon i 
Bernabé, Juan Manuel Segovia Ramos i Eduard Vallhonesta Alarcón; per part del Grup 
Comarcal Junts per Catalunya (Junts) per Catalunya, els senyors i les senyores Gemma 
Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, Francesc Colomé Tenas, Joan Daví Mayol, Joan Pons 
Fiori i Marc Uriach Cortinas; per part del Grup Comarcal d’En Comú Guanyem, els senyors 
Jordi Manils Tavío i José Antonio Montero Domínguez i per part del Grup Comarcal CUP 
Vallès Oriental – Alternativa Municipalista, el senyor Luís Toral Ortega. I l’abstenció per part 
del Grup Comarcal de Ciutadans, del senyor Manuel Losada Seivane, 
 
2. Aprovar la modificació de les bases que regeixen la convocatòria de les proves selectives 
per a la selecció i provisió de llocs de treball de l’Oferta pública d’ocupació de 2019, 
aprovades pel Ple de 25 de setembre de 2019. 
 
El Ple aprova incorporar la proposta per urgència amb els 17 vots a favor de, per part del 
Grup Comarcal Socialista, els senyors i les senyores Emiliano Cordero Soria, Eva Maria 
Díaz Medina, Carles Fernández Pérez, Marialluïsa Ferré Garcia, Francesc Juzgado Mollá, 
Joan Ramon i Bernabé, Juan Manuel Segovia Ramos i Eduard Vallhonesta Alarcón; per part 
del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts) per Catalunya, els senyors i les senyores 
Gemma Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, Francesc Colomé Tenas, Joan Daví Mayol, 
Joan Pons Fiori i Marc Uriach Cortinas; per part del Grup Comarcal d’En Comú Guanyem, 
els senyors Jordi Manils Tavío i José Antonio Montero Domínguez i per part del Grup 
Comarcal CUP Vallès Oriental – Alternativa Municipalista, el senyor Luís Toral Ortega. I les 
11 abstencions de, per part del Grup Comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya, els 
senyors i les senyores Marc Candela i Callado, Núria Carné i Navarro, Anna Cella i Navarro, 
Assia Cherdal i Roukha, Joan Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomas, Pamela Isús i 
Sauri, Ignasi Martínez Murciano, Magalí Miracle i Rigalós i Marina Planellas i Alegre i per 
part del Grup Comarcal de Ciutadans, el senyor Manuel Losada Seivane. 
 
  
S’inicia la sessió a les dinou hores i deu minuts, amb l’ordre del dia següent: 
 
I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1. Aprovar l'acta de la sessió de 25 de setembre de 2019. 
 
2. Aprovar l'acta de la sessió extraordinària de 17 d'octubre de 2019. 
 
PRESIDÈNCIA 
 
3. Aprovar el Codi Ètic. 
 
4. Nomenar un representant al Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental. 
 



 

 

5. Nomenar el representant en el Patronat de la Fundació Privada Acció Baix Montseny. 
 
SECRETARIA 
 
6. Ratificar el Decret de Presidència 224/2019, de 16 de setembre de 2019, de sol·licitud 
d'una subvenció per al desenvolupament del projecte “Roda en verd”. 
 
7. Ratificar el Decret de Presidència 225/2019, de 16 de setembre, de sol·licitud de 
redistribució de l’import del cost del projecte “Vallès Oriental 4.0”, corresponent a la 
subvenció atorgada per l’acord de Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
8. Ratificar el Decret de Presidència 226/2019, de 16 de setembre, d'aprovació de la 
justificació parcial del projecte “Vallès Oriental 4.0” i llur presentació. 
 
9. Ratificar el Decret de Presidència 227/2019, de 17 de setembre, de cessió de l’ús 
temporal d’unes carpes plegables a l’Ajuntament de Granollers. 
 
10. Ratificar el Decret de Presidència 261/2019, de 15 d'octubre, d'al·legacions a la 
Resolució emesa per la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de 30 de 
setembre de 2019, d’inici de revocació parcial de la subvenció atorgada corresponent a 
l’expedient JPO SOC001-15-00082. 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
11. Aprovar la modificació i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica 
en matèria d’arquitectura i de medi ambient i enginyeria amb l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès. 
 
12. Aprovar la modificació i la signatura del conveni per ampliar la dedicació del servei 
d'assistència tècnica en matèria d'arquitectura i de medi ambient i enginyeria amb 
l'Ajuntament de Santa Maria de Martorelles. 
 
13. Aprovar la liquidació del cost de l’assistència tècnica en matèria d’arquitectura tècnica 
prestada a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana. 
 
14. Aprovar la liquidació del cost de l’assistència tècnica en matèria d’arquitectura i medi 
ambient i enginyeria prestada a l’Ajuntament de Vallgorguina. 
 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
15. Aprovar el calendari fiscal de l'any 2020. 
 
16. Aprovar les bases que regeixen la convocatòria per a la selecció i provisió de llocs de 
treball temporal. 
 
17. Aprovar la monografía de competències de la Gerència. 
 
18. Modificar l'ordenança fiscal reguladora núm. 1 de la taxa per a les actuacions 
d’avaluació ambiental. 
 
19. Aprovar el Compte General de l’exercici 2018. 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT 
 



 

 

20. Aprovar l'annex 2 del document "Acompanyament en la millora de la intervenció en 
matèria d’infància i adolescència en risc". 
 
21. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració per a l’establiment de 
les condicions de gestió i funcionament dels ajuts de menjador del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental amb els ajuntaments. 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS 
 
22. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració per a la prestació 
d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació 
corresponent a l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, 
modificada per  l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny, i a la Resolució TSF/2232/2019, d'1 
d'agost. 
 
23. Aprovar les Bases reguladores del Premi LISMIVO d’inserció laboral de persones amb 
diversitat funcional corresponent a l’any 2018 i la seva convocatòria 
 
ÀREA DE SALUT I COOPERACIÓ INTERNACIONAL 
 
24. Aprovar la liquidació del cost de l’assistència tècnica en matèria de salut pública 
prestada a l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 
 
25. Aprovar la liquidació del cost de l’assistència tècnica en matèria de salut pública 
prestada a l’Ajuntament de Canovelles. 
 
26. Aprovar la liquidació del cost de l’assistència tècnica en matèria de salut pública 
prestada a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès. 
 
27. Aprovar la liquidació del cost de l’assistència tècnica en matèria de salut pública 
prestada a l’Ajuntament de Parets del Vallès. 
 
28. Aprovar la liquidació del cost de l’assistència tècnica en matèria de salut pública 
prestada a l’Ajuntament de la Roca del Vallès. 
 
ÀREA DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I TRANSPARÈNCIA 
 
29. Modificar l'ordenança reguladora de l'Administració electrònica, la seu electrònica i el 
registre electrònic. 
 
ÀREA DE TURISME 
 
30. Aprovar el Pla d’accions de turisme de l’any 2020. 
 
II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL 
 
1. Donar compte dels decrets de Presidència del 230/2019, de 20 de setembre, al 
285/2019, de 31 d'octubre de 2019. 
 
2. Donar compte dels decrets de Gerència del 1355/2019, de 20 de setembre de 2019 al 
1661/2019, de 7 de novembre de 2019. 
 
3. Donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis que preveu la 



 

 

Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. (3r 
trimestre 2019) 
 
31. Precs i preguntes. 
 
I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1. Aprovar l'acta de la sessió de 25 de setembre de 2019. 
 
L’acta de la sessió de 25 de setembre de 2019 s’aprova per unanimitat dels 28 membres 
presents, essent 33 de dret i 33 de fet. 
 
2. Aprovar l'acta de la sessió extraordinària de 17 d'octubre de 2019. 
 
L’acta de la sessió extraordinària de 17 d’octubre de 2019 s’aprova per unanimitat dels 28 
membres presents, essent 33 de dret i 33 de fet. 
 
 
PRESIDÈNCIA 
 
3. Aprovar el Codi Ètic. 
 
Llegida la part dispositiva del dictamen de Presidència, de 13 de novembre de 2019, que és 
el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 10 d’abril de 2019, el Ple va aprovar el Pla d’integritat ètica (PIE) i les seves accions. 
 
Aquest Pla s’emmarca en la voluntat de millorar la governança del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental i és un dels tres documents guia per aconseguir-ho, juntament amb el 
Reglament Orgànic del Consell -que entre d’altres té la voluntat de professionalitzar la figura 
del Gerent- i el Pla d’Actuació Comarcal el qual desenvolupa els objectius del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental. Dins de les accions del PIE, es preveia com a elements de la 
infraestructura de l'ètica uns codis de conducta viables i, entre ells, l’aprovació d’un codi ètic 
que realitzés les funcions següents: 
 
1. Oferir una declaració clara dels valors, rols i obligacions, drets i responsabilitats. 
2. Clarificar el comportament ètic esperat dels servidors públics. 
3. Actuar com a guia per desenvolupar una conducta ètica. 
4. Formar un conjunt de criteris independents, consistents i predeterminats de conducta 
ètica. 
5. Ajudar a resoldre els possibles dilemes ètics. 
6. Clarificar procediments i sancions per adreçar la mala conducta. 
7. Minimitzar l’ambigüitat i redueix la incertesa. 
8. Oferir una declaració coherent de conducta ètica, relacionant afirmacions ètiques que 
poden estar disperses en diverses legislacions. 
9. Promocionar confiança publica i confiança en el rendiment ètic dels oficials públics. 
10. Generar orgull entre el staff. 
11. Reafirmar els valors del servei públic en els servidors actuals i inspirar una nova  
generació de servidors públics. 
12. Establir credibilitat externa i indicat que l’ètica s’està prenent seriosament. 
 



 

 

El codi ètic té un rol clau en tota infraestructura ètica oferint orientació a la vegada que 
disciplina en el capteniment dels servidors públics. Aquest codi no busca minimitzar la 
‘responsabilitat ètica individual’ ni oferir un escut darrere el qual els servidors públics es 
poden amagar, sinó que busca generar judicis ètics en ells i elles. 
 
2. El 13 de novembre 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  
 
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 legislació assigna a la comarca i 
no atribueix a altres Òrgans comarcals. 

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el Codi Ètic següent: 
 
“Presentació i antecedents  
 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental (CCVOR) és una administració pública local constituïda el 9 
de març de 1988, a fi de donar compliment al mandat de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que 
considera que integra el sistema institucional de la Generalitat i en especial constitueixen l’àmbit 
supramunicipal. La comarca del Vallès Oriental està constituïda per trenta-nou municipis i ultrapassa 
els 400.000 habitants, sent la seva capital, Granollers, el municipi més poblat amb més de 60.000 
habitants. 
 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental considera que la ciutadania i el seu benestar han d’estar al 
centre de totes les activitats que realitza. Amb aquest fi ha emprès una reflexió en torn als valors, 
principis i accions que considera necessaris per dur a terme aquests objectius, complir amb tots els 
deures legals i sobretot donar les eines necessàries per a que la ciutadania pugui desenvolupar una 
vida plena, digne i realitzadora. En aquest esperit, el Consell Comarcal ha desenvolupat documents 
per millorar la governança de la Institució. Aquests documents son el Programa d’Actuació Comarcal 
(PAC), el Reglament Orgànic del Consell (ROC), i el Pla d’Integritat Ètica (PIE) del que deriva aquest 
codi ètic.  
 
El PIE és un document teòric que recull les aportacions que es consideren rellevants en la literatura 
acadèmica i d’anàlisis polític a més d’exemples pràctics que s’emmarquen en l’àmbit de 
l’administració pública, l’ètica i el bon fer professional. A més, el PIE recull un seguit d’accions 
derivades dels vuit elements que formen la Infraestructura Ètica.   
  
Així, aquest Codi Ètic s’entén com el resultat d’una reflexió i no com un Codi implementat a priori i 
sense tindre en compte el context del Consell Comarcal. Cal remarcar que aquest projecte de millora 
de la governança té per objectiu millorar la qualitat democràtica i les institucions públiques i posar 
l’accent en la cura a més d’apoderar el ciutadà mostrant que les institucions públiques son al seu 
servei i benestar. Per aquest motiu creiem necessari posar per escrits aquests valors i objectius que 
considerem que te i ha de tenir tota Administració Pública. 



 

 

 
Paral·lelament, l’ordenament jurídic ens dota d’eines per poder subjectar aquesta voluntat i projecte. 
Cal  esmentar 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. També hem de tenir en 
compte el text refós de la Llei del Estatut Bàsic del Empleat Públic (EBEP), aprovat pel Reial decret 
legislatiu 5/2015, del 30 d’octubre. D’aquesta forma, en el preàmbul de la Llei 19/2013 de 9 de 
desembre, es senyala la relació entre major transparència i bon govern1 i institucions més fortes que 
afavoreixin el creixement econòmic i el desenvolupament social. Així els ciutadans jutjar millor i amb 
més criteri, permetent una millor fiscalització i contribuint a la regeneració democràtica, l’eficiència i 
eficàcia. Aquí també s’inclouen mecanismes recollits en el PIE i les seves accions específiques com 
l’ethos públic o la infraestructura ètica. Alhora l’acadèmia proposa el desplegament dels Programes 
de Compliance en les Administracions Públiques. 
 
Missió, visió, estratègia i parts interessades  
 
Missió 
 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental te assignades les competències recollides en l’article 25 del 
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de 
Catalunya: 
 

25.1 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. 
 
25.2 En l'àmbit de les seves competències, la comarca pot fer obres i prestar serveis, d'acord 
amb els requisits que estableix aquesta Llei. 

 
Visió 
 
Tenint en compte allò dit anteriorment, el Consell Comarcal del Vallès Oriental coordina, impulsa i 
promou el treball en xarxa, compartint experiències i sumant valors locals, sobretot valor humà, un 
capital que pot trobar una nova motivació treballant i compartint projectes comuns amb la resta 
d’ajuntaments del territori. 
 
Estratègia 
 
Tal i com el Programa d’Actuació Comarcal (PAC) estableix, s’identifiquen les línies d’actuació i 
objectius a complir:  

                                                
1 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.” 



 

 

 
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 

 
Les parts interessades del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
 
Les parts interessades són les entitats i persones a les que afecten o poden afectar les activitats i 
decisions del Consell Comarcal del Vallès Oriental i les ens adscrites. Així, cal satisfer de forma 
equilibrada i justa totes les persones, entitats i altres Institucions Públiques que tenen interessos 
legítims en l’activitat del Consell Comarcal. Això permetrà ampliar la confiança en la Institució i 
millorar la qualitat de la democràcia. Podem identificar diverses parts interessades: 
 

 La ciutadania  

 Els ajuntaments i altres administracions Públiques 

 Els servidors públics: càrrecs electes i personal administratiu 

 Les entitats proveïdores i col·laboradores amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental 

 El territori i la societat en el seu conjunt 
 
A més, tal i com el PIE recull, cal que els grups d’interès del Consell Comarcal estiguin inscrites en el 
Registre de Grups d’Interès de Catalunya en línia amb el disposat en la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Naturalesa jurídica del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
 
La norma bàsica de regulació del Consell Comarcal del Vallès Oriental és el Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre.  
 
Objecte 
 
Aquest Codi Ètic té per objecte fixar els principis, els valors ètics i les normes de conducta que, en 
l’exercici de les seves funcions i les competències que es tinguin atribuïdes, han d’observar les 
persones i entitats recollides en l’àmbit d’aplicació. També s’estableixen les eines de control i 
seguiment del compliment dels principis, valors i normes de conducta recollits en aquest Codi Ètic i 
especificar les conseqüències del seu incompliment. Aquest Codi Ètic pretén: 
 

 Establir els principis i valors ètics, d’actuació, bon govern i transparència del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental 

 Determinar les normes de conducta i posar per escrit les actuacions que han d’observar les 
persones i entitats  

 Dotar de nocions i eines per a la resolució de conflictes ètics  

 Comunicar a les persones i entitats quina conducta i tracte han de rebre per part de les 
persones obligades pel Codi  

 Garantir una gestió integra, responsable i eficient  
 
Àmbit d’aplicació 
 
Aquest document és d’aplicació obligada per a totes les persones que integren el Consell Comarcal 
del Vallès Oriental. En la mesura en que pugui ser aplicable, també s’estén als proveïdors de bens, 
serveis, licitadors i contractistes en què la missió, visió i estratègia empresarial permeti. 
 



 

 

Àmbit de difusió  
 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental assegurarà que aquest Codi Ètic estigui disponible per a totes 
les parts interessades i en els canals de comunicació interns i externs, especialment: 
 

 Els servidors públics (càrrecs electes i personal administratiu) 

 Les persones que formen part d’aquests ens escrits de l’àmbit d’aplicació 
 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental assegurarà que els servidors públics com aquells o aquelles 
que siguin de nova incorporació coneixen el Codi Ètic i se’ls formarà, informarà i sensibilitzarà en 
temes ètics i bon fer professional. 
 
Caràcter del Codi Ètic 
 
Aquest Codi Ètic és la norma interna bàsica que estableix els principis i criteris de comportament 
d’obligat compliment per a tots els integrants del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
Cap regulació interna de la Institució pot anar contra el Codi Ètic.  
 
Principis rectors del Codi Ètic 
 
Els principis ètics que han de regir el capteniment de les persones i entitats incloses en l’àmbit 
d’aplicació del Codi Ètic son:  
 

 Integritat. Els servidors públics han de captenir-se publica, professionalment i privadament de 
forma que mantingui i enforteixi la imatge i confiança en l’Administració pública. Han d’actuar 
d’acord amb el valors, principis i normes d’aplicació en l’exercici del càrrec, sense cap ús 
abusiu per obtenir beneficis indeguts. Els servidors públics han d’exhibir el més alt estàndards 
de competència professional i capteniment privat, portant a terme les seves obligacions amb 
bona fe, eficiència i efectivitat.  

 Legalitat. Garantir el respecte al principi de legalitat i fer-lo complir assegurant el compliment 
de l’ordenament jurídic vigent. 

 Lleialtat. Complir i respectar l’exercici legítim de les competència de les administracions 
públiques. 

 Transparència. Els servidors públics, en l’exercici dels seus poders i en la distribució de 
recursos encarregats a ells pels ciutadans, han de ser tant oberts com sigui possible en les 
decisions que prenen i justificar les seves accions. A més la informació ha de ser 
comprensible per a totes les persones i amb instruments que permetin l’accés ampli i fàcil a 
les dades. La informació ha d’estar restringida només quan l’interès públic clarament ho 
demandi.  

 Sostenibilitat. Assegurar que les activitats del CCVOR no posen en risc la sostenibilitat 
econòmica, social i ambiental. 

 Igualtat. Garantir la igualtat de tracte de totes les persones, els seus drets fonamentals i 
llibertats públiques. S’evitaran discriminacions per raó de naixement, raça o ètnia, gènere, 
sexe, orientació sexual, religió, conviccions, opinió, discapacitat, edat o qualsevol altre 
circumstància.  

 Imparcialitat. Actuar legítimament i adoptar decisions imparcials i no condicionades per 
conflictes d’interès (sigui real, potencial o aparent i amb obligació d’abstenir-se de participar 
que puguin generar un conflicte d’interès). Els servidors públics han de prendre decisions i 
actuar de forma justa i equitativa. La selecció ha de basar-se en el mèrit, i les recomanacions 
han de fer-se sense por o favor.  

 Confidencialitat. Els servidors públics han de fer ús i revelar informació que sigui assumpte 
de coneixement públic o que el públic te dret d’accés. Tot i així, en el curs de les seves 
obligacions oficials, els servidors públics tindran accés a informació confidencial o de 
naturalesa privada, que no estarà autoritzada a revelar. 

 Honestedat. El servei públic descansa i ha de fomentar la confiança pública; els servidors 
públics han d’actuar honestament i de manera que fomentin la confiança i el respecte a les 
Institucions Publiques i el servei públic. Els servidors públics han de mantenir les promeses 
que han fet, ser sincers i lliures d’engany, frau o corrupció.  



 

 

 Rendició de comptes. Els servidors públics han de ser responsables de les seves decisions i 
accions i han d’estar preparats per donar compte de les seves decisions i accions i sotmetre’s 
a qualsevol escrutini que sigui propi del seu càrrec.  

 Servir a l’interès públic. Els servidors públics han de prendre decisions i actuar només en 
funció del interès públic i no seguir interessos privats inclosos interessos de familiars, amics o 
qualsevol altre grup o organisme extern. El càrrec públic no ha d’utilitzar-se per fins privats. 

 Exercir l’autoritat de forma legítima. Els servidors públics son encarregats amb poder i 
autoritat. Aquest poder i autoritat ha d’exercir-se legítimament dins de l’autoritat del càrrec. 
Els servidors públics no han d’abusar de la seva autoritat i poder.  

 Respectar la llei. Els servidors públics han d’obeir la llei i han de complir amb els 
procediments, regulacions o directives apropiades a la realització dels seus deures i de la 
manera que han estat encarregats per l’autoritat pertinent.  

 Sensibilitat. Els servidors públics han d’atendre i respondre a les necessitats de les seves 
parts interessades, de manera oportuna, tractant-los amb respecte i cortesia.  

 Exercir lideratge. Els servidors públics han de promoure i donar suport a aquests principis 
prenent la iniciativa i servint com exemples, demostrant els majors estàndards esperats com a 
models.   

 
Principis ètics i regles de conducta generals 
 
L’exercici del càrrec i l’ètica en la gestió directiva 
 

 Garantir el compliment de la normativa aplicable (mercantil, administrativa, laboral, fiscal, 
ambiental, etc.) i de les polítiques i les instruccions encomanades. 

 Garantir la seguretat en les nostres activitats i serveis.  

 Aplicar tots els principis d’actuació i conducta que consten en el Codi Ètic en la contractació 
pública aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya, en les normes internes del 
CCVOR i la regulació referent d’altres Administracions Públiques. 

 Garantir la igualtat d’oportunitats en la selecció de personal en base al sistema de mèrit i 
capacitat de les persones candidates a ocupar un lloc de treball i d’acord amb les disposicions 
legals vigents en cada moment i el que s’estableixin en els conveni col·lectius d’aplicació. 
Preservant els mateixos principis de mèrit i capacitat, en alguns processos de selecció, es 
poden fer reserves percentuals per a persones amb diversitat funcional. 

 Valoració de les competències dels càrrecs: En aquest punt un model d’inspiració son els 
procediments especificats pel ROC en la designació de la Gerència i en especial l’article 
anomenat ‘procediment d’acreditació de competències i de proposta de designació’.  

 Promoure unes relacions laborals orientades per la confiança, el diàleg i el respecte que 
faciliti l’entesa i la cerca de solucions. 

 Garantir que el tractament de dades de caràcter personal es fa de forma que preservi la 
privacitat i el compliment de la legislació vigent i caplicable en aquesta matèria. 

 Realitzar de forma diligent i professional les tasques assignades i millorar de forma 
continuada les competències professionals. 

 Ser receptius a les inquietuds de les diverses parts interessades i requerir la seva inscripció 
en el Registre de Grups d’Interès de Catalunya. 

 Complir la legalitat vigent i promoure bones pràctiques en matèria ambiental (gestió de 
residus, emissions, consum de recursos, cicle de l’aigua, etc.) 

 Participar activament, aportar iniciatives de millora institucional i assumir la innovació com a 
principi rector del seu exercici professional 

 Fomentar la iniciativa, creativitat i l’esperit crític i constructiu 
 
L’ús dels recursos del Consell Comarcal del Vallès Oriental  
 

 Fer ús dels recursos del CCVOR, d’acord amb els principis de legalitat, eficiència, equitat i 
eficàcia, fent-los compatibles amb el principi de sostenibilitat i austeritat. Això és especialment 
rellevant donat que totes les funcions, competències, objectius i metes del CCVOR es 
financen amb diners de tota la ciutadania. Per això, es vetllarà per a l’adequada gestió dels 
recursos públics en benefici de la societat. 



 

 

 Abstenir-se de fer servir en benefici propi la informació obtinguda per l’exercici de les funcions 
del càrrec i abstenir-se en casos de conflicte d’interès. 

 
El  tracte amb els servidors públics  
 
Respectar i tractar amb dignitat a les persones empleades amb les que es tingui relació, així com 
respecte de les tasques i responsabilitats que tinguin assignades. 
 

 Complir i fer complir les disposicions o protocols vigents en relació amb les situacions de 
discriminació en l’entorn laboral, garantir un tracte amb equitat i sense cap mena de 
discriminació. 

 Ser proactiu amb la prevenció dels riscos laborals. 

 Vetllar per permetre, en termes d’igualtat d’oportunitats, el desenvolupament professional, la 
compatibilitat entre la vida laboral i personal, i la millora de la qualitat de vida. 

 Promoure el desenvolupament professional dels servidors públics i la formació contínua, 
innovació i intercanvi de coneixement  

 
L’actuació privada i el conflicte d’interès 
 

 Garantir una actuació professional, independent i no condicionada per conflictes d’interès.  

 Abstenir-se quan existeixi un conflicte d’interès, o es cregui que pot existir. L’abstenció es 
comunicarà al superior jeràrquic, el qual haurà de designar una altra persona del mateix nivell 
que no es vegi afectada per aquesta circumstància, que serà qui prengui les decisions que 
corresponguin, atenent-se als principis del Codi Ètic. 

 No invocar, en cap cas, la condició de servidor públic del CCVOR per al propi benefici o el de 
persones vinculades. 

 Abstenir-se d’acceptar i oferir regals, tractes avantatjosos i donacions de o a particulars, 
proveïdors, entitats públiques o privades, a excepció d’objectes commemoratius, oficials o 
protocol·laris que puguin ser lliurats per raó del seu càrrec. En aquest últim cas, els objectes 
commemoratius, oficials o protocol·laris que es pugin rebre seran posats a disposició del 
Consell Comarcal que establirà l’ús que se’n farà. 

 Abstenir-se d’acceptar el pagament dels viatges, desplaçaments o dels allotjaments per part 
d’una empresa o entitat. 

 
El tracte amb la ciutadania 
 
Posar al centre dels processos, activitats i serveis del CCVOR la ciutadania i el seu benestar i 
autonomia. Cal tractar als ciutadans amb respecte i prestant atenció a les seves característiques i 
necessitats personals. 
 
Tenir en compte que el Consell Comarcal del Vallès Oriental i els serveis que presta son espais on es 
potencia la convivència i l’atenció pública. D’aquesta forma, s’ha d’actuar activament per vetllar que la 
ciutadania i els servidors públics mantinguin un capteniment cívic, correcte i respectuós amb la resta 
de ciutadans i servidors públics. 
 
Prestar atenció a les diverses necessitats de les persones amb mobilitat reduïda o amb diversitat 
funcional, i assistir a aquestes persones en tot allò que requereixin. 
 
El tracte amb els proveïdors de béns, serveis, licitadors i empreses contractistes 
 
Garantir que els proveïdors de béns, de serveis, licitadors i contractistes adoptin una conducta ètica, 
compatible amb el Codi Ètic del CCVOR. Així, la relació del Consell Comarcal amb proveïdors o ens 
que proporciona els béns, serveis, es mantindrà lliure de qualsevol pràctica que pugui suposar un risc 
de corrupció. A més s’haurà de respectar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència i 
s’assegurarà que els proveïdors de béns, de serveis, licitadors i les empreses contractistes compleixin 
amb la seva adhesió als principis del projecte de reducció de conductes incíviques. 
 
En els contractes que es realitzin, s’especificarà que el requeriment que les ens proveïdores i 
contractistes tinguin un capteniment ètic homologable al Codi ètic del Consell Comarcal del Vallès 



 

 

Oriental. També s’haurà de comprovar i garantir que els proveïdors i contractistes estiguin al corrent 
de les seves obligacions fiscals, laborals, mercantils, ambientals, etc. A més s’hauran de 
comprometre de forma activa en polítiques i programes d’igualtat de gènere, de protecció del medi 
ambient i prendre mesures per evitar comprometre els principis recollits en aquest Codi Ètic.  
 
Col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, el Parlament de Catalunya i altres institucions 
 
Complir de forma lleial els mandats provinents del Parlament de Catalunya i el Govern de la 
Generalitat quan, en l’exercici de les seves funcions, siguin requerits per fer-ho. 
 
Aquesta col·laboració s’estén a les institucions que són designades o depenen del Parlament i, en 
particular, al Síndic de Greuges, a la Sindicatura de Comptes, a l’Oficina Antifrau, a l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades i a la Comissió de Garantia del Dret a l’Accés a la Informació 
Pública. 
 
La col·laboració amb el Parlament de Catalunya, el Govern de la Generalitat i les altres institucions 
enumerades anteriorment estaran sempre presidides pel principi de transparència. La Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques també serà 
referent en els àmbits de col·laboració amb les diverses Institucions Públiques.  
 
La relació del Consell Comarcal del Vallès Oriental amb els mitjans de comunicació i xarxes 
socials 
 
Les persones del CCVOR que degut al seu càrrec puguin tenir relació amb els mitjans de 
comunicació, quan facilitin informació ho faran de manera transparent, veraç i complint amb la 
confidencialitat d’informació de caràcter personal així com la resta de principis del Codi Ètic. A la 
vegada, el personal del CCVOR amb comptes en xarxes socials actuarà amb la deguda prudència i 
evitarà divulgar informació corporativa, a menys que estigui autoritzar per fer-ho.  
 
Règim supletori 
 
En els casos no contemplats anteriorment s’aplicarà la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Llei catalana 29/2014 de 21 de juny de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com també el que disposi el Codi Ètic 
que el Govern pugui aprovar per al conjunt de les persones empleades públiques de Catalunya. 
(També cal tenir en consideració el Codi de conducta dels alts càrrec i personal directiu de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i de les entitats del seu sector públic, establert per 
l’Acord de Govern GOV/82/16 de 21 de juny.) 
 
Eines de control i seguiment del compliment 
 
Comitè d’Ètica  
 
Es crearà un Comitè d’Ètica, que funcionarà com a òrgan col·legiat, amb les següents funcions: 
 

 Divulgar el Codi d’Ètic entre les parts interessades del CCVOR i vetllar pel seu compliment. 

 Impulsar accions de formació, informació i sensibilització entre els servidors públics del 
CCVOR per assegurar el seu coneixement i com interpretar-lo. 

 Impulsar mesures de prevenció d’actuacions contràries als valors de bona governança, les 
normes i els principis de conducta del Codi Ètic. 

 Formular recomanacions i proposar millores de gestió ètica i en l’aplicació dels principis de 
bona governança. 

 Realitzar tasques anuals de formació, avaluació i millora continua del Codi Ètic i del Pla 
d’Integritat Ètica. 

 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. Tenir en compte els 
problemes que també poden generar sistemes de control formal 

 Respondre consultes, observacions i suggeriments de les persones incloses en l’àmbit 
d’aplicació del Codi Ètic relatius a la conducta ètica en l’exercici de les seves tasques. 



 

 

 Rebre les consultes i comunicacions d’incompliment per tal de, en el cas de les consultes, 
donar resposta o, en el cas dels comunicats d’incompliment, fer la investigació dels fets 
comunicats, emetre resolució i elevar a l’òrgan que correspongui per tal que prengui, si 
s’escau, la decisió sancionadora que pugui correspondre. 

 Emetre anualment un informe sobre l’activitat del Comitè d’Ètica, les conclusions del qual es 
publicaran en el Portal de Transparència del CCVOR. 

 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. 

 
Composició del Comitè d’Ètica  
 
El Comitè d’Ètica del Consell Comarcal del Vallès Oriental estarà format per sis persones nomenades 
pel President del CCVOR més la presidència a càrrec del president del Consell Comarcal o la 
persona que ell designi. El mandat de les persones que formin part del Comitè d’Ètica serà de quatre 
anys a partir de la data del seu nomenament.  
 
Les persones que integren el Comitè d’Ètica exerceixen les seves funcions amb independència, 
objectivitat i imparcialitat. No poden rebre instruccions de cap persona de Consell Comarcal o extern 
a aquest, i hauran de tractar els assumptes amb reserva i confidencialitat. 
 
Consultes i comunicacions al Comitè d’Ètica 
 
Les persones físiques o jurídiques que tinguin la consideració de parts interessades del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental podran formular consultes i comunicacions d’incompliment al Comitè 
d’Ètica. 
 
En cas de dubte sobre el present Codi Ètic, es pot trametre a la bústia del Comitè d’Ètica que el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental posa a disposició de totes les seves parts interessades a través 
de la web del CCVOR. En el cas dels servidors públics es posarà a la seva disposició dos 
mecanismes addicionals. El primer, una bústia situada en un lloc apartat però d’ús freqüent per part 
de tots els servidors públics on es puguin dipositar queixes, denuncies o consultes. Les consultes 
seran comunicades de forma pública a través d’un correu general a tots els servidors públics. El 
segon mecanisme addicional és un correu anònim a disposició de tots els servidors on es podran 
trametre queixes, denuncies o consultes al Comitè d’Ètica. Aquestes comunicacions davant del 
Comitè d’Ètica a través de la bústia electrònica estaran garantides per la confidencialitat.  
 
Totes les consultes i les comunicacions d’incompliment que es facin al Comitè d’Ètica seran tractades 
amb total confidencialitat, amb el compromís de que la seva identitat no serà, en cap cas, revelada i 
que les seves dades seran mantingudes en la més absoluta reserva. 
 
Tant les consultes com les comunicacions seran resoltes i contestades. Per raons òbvies, només es 
podran contestar les que permetin identificar la persona que la formula. 
 
Les decisions s’adoptaran per majoria i els seus components titulars amb veu i vot no es podran 
abstenir en les decisions a adoptar, llevat que hi hagi conflicte d´interessos. 
 
En cas de conflicte d´interessos i abstenció d’algun dels membres, actuarà el substitut, què s’escollirà 
amb el criteri de més antiguitat, per ordre d’assumpte. 
 
Les comunicacions d’incompliment hauran de ser raonades i, si és possible, aportar tota la 
documentació que disposin i que sigui justificativa dels fets. 
 
Excepcionalment, les comunicacions d’incompliment que es tramitin de forma anònima, o sense que 
es pugui identificar qui és la persona comunicant, podrien ser investigades si s’hi observen indicis 
plausibles i dades suficientment específiques que permetin una investigació. L’objectiu és clar, que el 
CCVOR s’asseguri que l’actuació professional de tots els seus membres és correcta i es fa d’acord 
amb aquest Codi Ètic. 
 



 

 

En cas de comunicacions d’incompliment fetes amb consciència de manca de veracitat o amb la sola 
finalitat de denigrar a una persona, se li podrà exigir les responsabilitats que corresponguin. 
 
Es garanteix la no represàlia davant qualsevol comunicació sempre i quan es realitzi de bona fe. 
Qualsevol persona que consideri que després d’haver realitzat una consulta o comunicació 
d’incompliment de bona fe és objecte de represàlies pot posar-ho en coneixement del Comitè d’Ètica 
o be, emprendre les accions que consideri oportunes. 
 
Definicions 
 
a) Administració pública: les administracions públiques i els organismes, els ens públics i els ens 

instrumentals del sector públic i entitats vinculades amb l’Administració a què fa referència l’article 
3.1.a, b, i c, de la Llei 19/2014 i els altres organismes i institucions públiques compresos en 
l’article 3.1.b. de la mateixa Llei.  

b) Bon govern: 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 servidors públics, 
amb l’objectiu que aquesta funcioni amb la màxima transparència, qualitat i equitat, i amb garantia 
de retiment de comptes. 

c) Bona fe: Convicció ferma que les persones subjectes al Codi Ètic estant actuant correctament. 
d) Conflicte d’interès: Es considera que hi ha conflicte d’interès quan apareix una situació 

d’interferència entre un o diversos interessos empresarials i els interessos privats de cada 
persona, de manera que aquests puguin comprometre l’exercici totalment professional. El 
conflicte d’interès existeix també en els casos en que estiguin implicats interessos de persones 
vinculades. 

e) Dret d’accés a la informació pública: el dret subjectiu que es reconeix a les persones per a 
sol·licitar i obtenir la informació pública, en els termes i les condicions regulats per aquesta llei. 

f) Govern obert: les mesures per a establir una relació i un diàleg permanents i bidireccionals entre 
l’Administració i les persones a l’hora de definir i aplicar les polítiques públiques, i per a introduir i 
desenvolupar instruments de participació i col·laboració ciutadana en els assumptes públics.  

g) Grups d’interès: les persones físiques o jurídiques de caràcter privat que fan actuacions de 
participació activa en polítiques públiques o en processos de presa de decisions a Catalunya amb 
la finalitat d’influir en l’orientació d’aquestes polítiques en defensa d’un interès propi o de tercers, 
o d’un interès general. 

h) Informació pública: la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu 
poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que 
li subministren els altres subjectes obligats d’acord amb el que estableix aquesta llei.  

i) Publicitat activa: el deure dels subjectes obligats de fer públics, d’ofici, els continguts 
d’informació pública que determina el capítol II del títol II de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

j) Subjectes obligats: totes les persones físiques o jurídiques respecte de les quals aquesta llei 
imposa deures i obligacions.  

k) Transparència: l’acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer la informació relativa als 
seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera 
que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els 
permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics.”  

 
 
El secretari accidental 
 
El Codi Ètic és una exigència de les lleis de transparència i bon govern aprovades al 2014, 
tant la del Congrés dels Diputats com el Parlament de Catalunya, i forma part, en relació 
amb el Consell, del Pla d’Infraestructura Ètica. 
 
El president 
 
Alguna intervenció al respecte?  
 



 

 

El senyor Marc Candela i Callado 
 
Des del grup comarcal d’Esquerra Republicana entenem que un codi ètic com aquest ens 
hagués agradat, com a mínim, tenir-lo abans que directament a la Comissió Informativa, i 
com a mínim, poder consultar-lo amb temps, i si hi ha alguna cosa, tenir temps per debatre i 
participar entre els diferents grups, més enllà de les apreciacions que ha fet el secretari, i és 
per això que nosaltres en aquest punt ens abstindrem. 
 
El president 
 
Senyor secretari, el Codi Ètic ha estat una eina única i exclusivament tècnica? 
 
El secretari accidental 
 
Sí, és una eina tècnica. De fet, aquest expedient és el mateix que es va deixar sobre la taula 
al final de l’anterior mandat 
 
El president 
 
Molt bé, alguna intervenció més? Passaríem a votació. 
 
El Ple aprova el dictamen amb els 18 vots a favor de, per part del Grup Comarcal Socialista, 
els senyors i les senyores Emiliano Cordero Soria, Eva Maria Díaz Medina, Carles 
Fernández Pérez, Marialluïsa Ferré Garcia, Francesc Juzgado Mollá, Joan Ramon i 
Bernabé, Juan Manuel Segovia Ramos i Eduard Vallhonesta Alarcón; per part del Grup 
Comarcal Junts per Catalunya (Junts) per Catalunya, els senyors i les senyores Gemma 
Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, Francesc Colomé Tenas, Joan Daví Mayol, Joan Pons 
Fiori i Marc Uriach Cortinas; per part del Grup Comarcal d’En Comú Guanyem, els senyors 
Jordi Manils Tavío i José Antonio Montero Domínguez; per part del Grup Comarcal de 
Ciutadans, el senyor Manuel Losada Seivane i per part del Grup Comarcal CUP Vallès 
Oriental – Alternativa Municipalista, el senyor Luís Toral Ortega. I les 10 abstencions de, per 
part del Grup Comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores 
Marc Candela i Callado, Núria Carné i Navarro, Anna Cella i Navarro, Assia Cherdal i 
Roukha, Joan Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomas, Pamela Isús i Sauri, Ignasi 
Martínez Murciano, Magalí Miracle i Rigalós i Marina Planellas i Alegre. 
 
La senyora Imma Ortega i Martí i el senyor Francesc Sánchez Castilla s’incorporen a la 
sessió. 
 
4. Nomenar un representant al Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental. 
 
Llegida la part dispositiva del dictamen de Presidència, de 13 de novembre de 2019, que és 
el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. L’11 de març de 1998, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va acordar 

constituir el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental i va aprovar els seus 
Estatuts pels quals s’havia de regir. El 28 de juliol de 1999, el Ple aprovà la modificació 
d’aquests Estatuts. 

 
2. El 27 de juny de 2018, el Consell Plenari del Consorci per a la Gestió dels Residus del 

Vallès Oriental va aprovar inicialment la modificació dels Estatuts de l’entitat, la qual va 



 

 

esdevenir aprovada definitivament i publicat el text íntegre dels Estatuts al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona de data 15 d’abril de 2019. 

 
3. L’article 4 dels Estatuts disposa que els objectius generals del Consorci són:  
 

a) La construcció, l'explotació, la conservació i el manteniment de les instal·lacions 
necessàries per a les operacions de tractament, reciclatge i disposició controlada de 
residus sòlids municipals i assimilables i tots aquells d’acord amb la normativa 
aplicable en la matèria.  

 
b) El foment de l’aplicació de la recollida selectiva i del reciclatge dels residus 

municipals i assimilables que puguin ser acollits.  
 

c) La gestió unificada, en l’àmbit del Vallès Oriental, de les activitats i competències per 
qualsevol de les formes admeses que la legislació vigent atribueixi als ens 
consorciats, en matèria de gestió de residus.  

 
4. L’article 7 dels Estatuts estableix que l’òrgan suprem de deliberació i decisió del Consorci 

és el Consell Plenari i estarà integrat per cadascun dels representants dels ens 
integrants al Consorci. 

 
El Consell Plenari es renovarà cada quatre anys, amb motiu de les eleccions municipals. 
 
Cada membre del Consorci gaudirà de representació dins el Consell Plenari, mitjançant 
un representant, a excepció del Consell Comarcal del Vallès Oriental la representació del 
qual serà de tants representants com vots tingui. 
 
L’elecció dels representants l’efectuarà cada membre, en la forma prevista en la 
normativa de règim jurídic pròpia de cada ens consorciat. 

 
5. L’article 17.3 dels Estatuts estableix que el Consell Comarcal del Vallès Oriental té 4 vots 

ponderats. 
 

6. El 22 de juliol de 2015, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, va acordar, entre 
d’altres, nomenar els representants del Consell Comarcal del Vallès Oriental al Consell 
Plenari del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental següents: 

 
- Senyor Joan Daví i Mayol 
- Senyor Joaquim Ferriol i Tarafa 
- Senyor Vicenç Personat i Pallarès 
- Senyor Àlex Sastre i Prieto 

 
7. El 26 de setembre de 2019, mitjançant escrit amb registre d’entrada núm. E2019013338, 

el senyor Joan Daví Mayol va presentar la seva renúncia a seguir com a representant del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental al Consell Plenari del Consorci per a la Gestió dels 
Residus del Vallès Oriental.  

 
8. El 13 de novembre de 2019 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 

ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
 
FONAMENTS DE DRETS 
 
1. L’article 7 i 17 dels Estatuts del Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental. 



 

 

 
2. Els articles 269 i següents 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 l’article 312 i següents del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, referents al règim aplicable als consorcis; i Capítol VI de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

 
3. L’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en 

endavant LBRL, i l’article 114.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (en endavant, TRLMRLC), 
estableixen que els acords de les corporacions locals s’adopten, com a regla general, 
per majoria simple dels membres presents. Existeix majoria simple quan els vots 
afirmatius són més que els negatius. Nogensmenys, l’article 47.2 de la LBRL i l’article 
114.3 del TRLMRLC estableixen els supòsits en què es requereix el vot favorable de la 
majoria absoluta del nombre legal de membres de les corporacions. Així mateix, l’article 
114.2 del TRLMRLC preveu els supòsits en què 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. 
 
En aquest sentit, aquest acord no requereix de majoria absoluta per a la seva aprovació, 
essent suficient la seva adopció per majoria simple. 

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

pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, i l’article 23.1.n) del Reglament orgànic 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental, d’acord amb els quals correspon al Ple exercir 
les atribucions que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans. 

 
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Prendre coneixement de la renúncia del senyor Joan Daví Mayol com a representant del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental al Consell Plenari del Consorci per a la Gestió dels 
Residus del Vallès Oriental.  
 

2. Nomenar la consellera comarcal senyora Roser Colomé Soler com a representant del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental al Consell Plenari del Consorci per a la Gestió dels 
Residus del Vallès Oriental.  
 

3. Notificar aquest acord al Consorci i a les persones interessades, fent constar a la 
persona designada que el càrrec s’entendrà acceptat si no manifesta el contrari en el 
termini de dos dies següents a la notificació d’aquest acord.”  

 
 
El president 
 
Alguna intervenció al respecte? Passaríem a votació. 
 
El Ple aprova el dictamen amb els 29 vots a favor de, per part del Grup Comarcal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores Marc Candela i Callado, Núria Carné i 
Navarro, Anna Cella i Navarro, Assia Cherdal i Roukha, Joan Josep Galiano i Peralta, Enric 
Gisbert i Tomas, Pamela Isús i Sauri, Ignasi Martínez Murciano, Magalí Miracle i Rigalós, 
Imma Ortega i Martí i Marina Planellas i Alegre; per part del Grup Comarcal Socialista, els 



 

 

senyors i les senyores Emiliano Cordero Soria, Eva Maria Díaz Medina, Carles Fernández 
Pérez, Marialluïsa Ferré Garcia, Francesc Juzgado Mollá, Joan Ramon i Bernabé, Francesc 
Sánchez Castilla, Juan Manuel Segovia Ramos i Eduard Vallhonesta Alarcón; per part del 
Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts) per Catalunya, els senyors i les senyores 
Gemma Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, Francesc Colomé Tenas, Joan Daví Mayol, 
Joan Pons Fiori i Marc Uriach Cortinas; per part del Grup Comarcal d’En Comú Guanyem, 
els senyors Jordi Manils Tavío i José Antonio Montero Domínguez i per part del Grup 
Comarcal CUP Vallès Oriental – Alternativa Municipalista, el senyor Luís Toral Ortega. I 
l’abstenció per part del Grup Comarcal de Ciutadans, del senyor Manuel Losada Seivane, 
 
 
5. Nomenar el representant en el Patronat de la Fundació Privada Acció Baix 
Montseny. 
 
Llegida la part dispositiva del dictamen de Presidència, de 13 de novembre de 2019, que és 
el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 13 de maig de 1998, el Ple va aprovar els Estatuts de la Fundació Privada Acció Baix 

Montseny – en endavant, la Fundació-, publicats en el BOP de Barcelona núm. 181, de 
30 de juliol de 1998, i en DOGC núm. 2697, de 6 d’agost de 1998. Acord que va 
esdevenir definitiu després que havent estat exposats al públic durant trenta dies, no s’hi 
van formular al·legacions.  
 
La Fundació Privada Acció Baix Montseny, “Fundació Privada subjecte a la legislació de 
la Generalitat de Catalunya”, domiciliada a Sant Celoni, carrer Santa Fe, número 52, fou 
constituïda per aquest Consell Comarcal, entre d’altres, en escriptura autoritzada pel 
senyor Juan Carlos Alonso Álvarez, notari de l’Il·lustre Col·legi de Barcelona, el 7 de 
setembre de 1998, número 1.929 del seu protocol. Inscrita en el Registre de Fundacions 
Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 1.244. De l’escriptura de 
constitució s’atorgà una acta complementària, esclaridora i d’esmena, autoritzada pel 
mateix notari el 3 de desembre de 1998, número 2.567 del seu protocol.  

 
2. El 16 de maig de 2012, el Ple va aprovar i ratificar la modificació per a l’adaptació a la 

Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, dels estatuts de la 
Fundació.  

 
En relació amb els estatuts de la Fundació, consta que s’han fet les modificacions que es 
relacionen a continuació, tot i que les mateixes no foren ni han estat notificades al 
Consell Comarcal del Vallès Oriental:  
 
a) Modificació de l’article 26 i el capítol V dels estatuts aprovada l’11 de juliol de 2012.  

 
b) Esmena dels estatuts de la Fundació corresponent als articles 8, 10, 17, 20 aprovada 

el 29 d’abril de 2013.  
 

c) Modificació dels articles 27 i 32 dels estatuts de la Fundació aprovada el 30 de juny 
de 2014.  
 

d) Modificació de diversos articles dels estatuts de la Fundació aprovada el 19 de 
novembre de 2015. 
 



 

 

e) Que totes aquestes modificacions han estat motiu per elaborar un text refós dels 
Estatuts que ha estat aprovat en data 10 de desembre de 2015. 

 
Nogensmenys, aquestes modificacions no alteren ni la representació ni la qualitat del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental en aquesta Fundació, que segueix sent d’un 
membre.  

 
3. L’article 5 dels Estatuts disposa que té per finalitat afavorir la millora de la qualitat de 

vida, la igualtat d’oportunitats i la inserció laboral i social de la població que pateix algun 
tipus de disminució i/o greu risc d’exclusió social.  

 
La finalitat anterior es portarà a terme mitjançant la realització per part dels components 
de l’Entitat, les activitats remunerades següents:  
 
a) Moviment de terres i perforacions. Explanacions i pedreres.  
b) Edificacions. Demolicions, estructures de fàbrica i formigó, estructures metàl·liques, 

feines de paleta, arrebossats revestits, paviments, solats i enrajolats, aïllaments i 
impermeabilitzacions.  

c) Hidràuliques. Subministraments i sanejaments, canals, sèquies i desaigües, defenses 
de marges i canalitzacions i obres hidràuliques sense qualificació específica.  

d) Vials i autopistes. Obres vials sense qualificació específica.  
e) Instal·lacions elèctriques. Instal·lacions elèctriques sense qualificació específica.  
f) Instal·lacions mecàniques. Instal·lacions mecàniques sense qualificació específica.  
g) Especials. Jardineria i plantacions, restauració de béns immobles històrico-artístics, i 

instal·lacions contra incendis.  
h) Serveis. Sanitaris, conservació i manteniment de béns immobles, neteja i 

higienització, manteniment d’equips i instal·lacions i altres serveis.  
i) Pintura decorativa i industrial. Pintura interior i exterior d’edificacions i instal·lacions.  
j) Senyalització viària. Senyalització vertical i horitzontal de qualsevol tipologia.  
k) Serveis forestals i serveis de missatgeria i distribució  
l) Manipulats industrials i comercials.  
m) Servei de lectura de comptadors de tota mena de serveis.  

 
4. El 24 de juliol de 2019, el Ple va nomenar la senyora Maria Lluïsa Berdala i Cirera 

representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental al Patronat de la Fundació Privada 
Acció Baix Montseny. 

 
5. El 13 de novembre 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 17 dels Estatuts de la Fundació disposa que, entre d’altres, el Patronat estarà 

constituït pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, que serà representat pel seu 
president o presidenta, o pel conseller o consellera comarcal que el Ple designi a 
l’efecte.  

 
2. L’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim local, en 

endavant LBRL, i l’article 114.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en endavant TRLMRLC, 
estableixen que els acords de les corporacions locals s’adopten, com a regla general, 
per majoria simple dels membres presents. Existeix majoria simple quan els vots 
afirmatius són més que els negatius. Nogensmenys, l’article 47.2 de la LBRL i l’article 



 

 

114. 3 del TRLMRLC estableixen els supòsits en què es requereix el vot favorable de la 
majoria absoluta del nombre legal de membres de les corporacions. Així mateix, l’article 
114.2 del TRLMRLC preveu els supòsits en què 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.  

 
En aquest sentit, aquest acord no requereix de majoria absoluta per a la seva aprovació, 
essent suficient la seva adopció per majoria simple.  

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

pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, d’acord amb els quals correspon al Ple 
exercir les atribucions que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres 
òrgans.  

 
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi:  
 
1. Cessar la senyora Maria Lluïsa Berdala i Cirera com a representant del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental al Patronat de la Fundació Privada Acció Baix Montseny 
 

2. Nomenar la senyora Roser Colomé Soler representant del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental al Patronat de la Fundació Privada Acció Baix Montseny.  

 
3. Notificar aquest acord a la Fundació i a la persona interessada, fent constar que el càrrec 

s’entendrà acceptat si no manifesta el contrari en el termini de dos dies següents a la 
notificació d’aquest acord.” 

 
 
El president 
 
Alguna intervenció al respecte? Passaríem a votació. 
 
El Ple aprova el dictamen amb els 29 vots a favor de, per part del Grup Comarcal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores Marc Candela i Callado, Núria Carné i 
Navarro, Anna Cella i Navarro, Assia Cherdal i Roukha, Joan Josep Galiano i Peralta, Enric 
Gisbert i Tomas, Pamela Isús i Sauri, Ignasi Martínez Murciano, Magalí Miracle i Rigalós, 
Imma Ortega i Martí i Marina Planellas i Alegre; per part del Grup Comarcal Socialista, els 
senyors i les senyores Emiliano Cordero Soria, Eva Maria Díaz Medina, Carles Fernández 
Pérez, Marialluïsa Ferré Garcia, Francesc Juzgado Mollá, Joan Ramon i Bernabé, Francesc 
Sánchez Castilla, Juan Manuel Segovia Ramos i Eduard Vallhonesta Alarcón; per part del 
Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts) per Catalunya, els senyors i les senyores 
Gemma Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, Francesc Colomé Tenas, Joan Daví Mayol, 
Joan Pons Fiori i Marc Uriach Cortinas; per part del Grup Comarcal d’En Comú Guanyem, 
els senyors Jordi Manils Tavío i José Antonio Montero Domínguez i per part del Grup 
Comarcal CUP Vallès Oriental – Alternativa Municipalista, el senyor Luís Toral Ortega. I 
l’abstenció per part del Grup Comarcal de Ciutadans, del senyor Manuel Losada Seivane, 
 
El president 
 
Els punts de secretaria, a Junta de Portaveus hem acordat, ja que són ratificar, que els 
votaríem junts en una única votació, del 6 al 10, ratificar decrets de la presidència, subvenció 
pel tema Roda en Verd, redistribució del cost Vallès Oriental 4.0, aprovació de la justificació 



 

 

parcial del projecte Vallès Oriental 4.0, cessió de l’ús temporal d’unes carpes plegables a 
l’ajuntament de Granollers i al·legacions a la resolució emesa per la directora del SOC d’inici 
de revocació parcial de la subvenció atorgada per l’expedient JPO, etc, etc, etc.  
 
SECRETARIA 
 
Coneguda la part dispositiva dels dictàmens de Secretaria, de 13 de novembre de 2019, que 
són els que segueixen: 
 
6. Ratificar el Decret de Presidència 224/2019, de 16 de setembre de 2019, de 
sol·licitud d'una subvenció per al desenvolupament del projecte “Roda en verd”. 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 16 de setembre de 2019, el president ha dictat el Decret de Presidència 224/2019 

següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 

 
El 5 de setembre de 2019, Ignasi Valls Vilaro, Gerent, ha emès l’informe següent: 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 9 de juliol de 2019 surt publicada al DOGC Núm. 7913 la RESOLUCIÓ TSF/1846/2019, de 26 

de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019 per a la concessió de subvencions 
destinades al Programa de projectes innovadors i experimentals (SOC –Projectes innovadors i 
experimentals) (ref. BDNS 464996). Regulada per ORDRE TSF/138/2018, d'1 d'agost, publicada al 
DOGC Número 7680 el 7 d’agost de 2018. 
 

2. L’objectiu és donar suport a les entitats locals que exerceixen un lideratge territorial en l'àmbit de 
l'ocupació i el desenvolupament local per a la implementació de projectes integrats, innovadors i 
experimentals identificats prèviament des del territori en el marc de la seva planificació territorial 
derivats de la concertació territorial. I la millora de les condicions de vida de les persones del 
territori a través de la creació o manteniment d'ocupació. 

 
3. La finalitat és respondre als nous reptes que planteja la situació socioeconòmica i ocupacional 

actual per tal de crear i mantenir ocupació de qualitat, millorar l'activitat dels sectors productius 
estratègics generadors d'ocupació dels territoris mitjançant la cooperació dels actors del territori, i 
possibilitar la inserció sociolaboral de les persones més desafavorides. 
 

4. Les actuacions han de ser intervencions que afavoreixin la innovació en el desenvolupament local, 
l'activitat dels sectors productius estratègics del territori i l'ocupació i siguin demostratives i 
transferibles tant a d'altres territoris com al disseny d'altres programes ocupacionals i de 
desenvolupament local del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. 
 

5. Les entitats beneficiàries poden ser ajuntaments i consells comarcals de Catalunya i els seus 
organismes autònoms i les entitats amb competència en matèria de promoció de l'ocupació i 
desenvolupament local, dependents o vinculades a aquells. I entitats jurídiques de creació 
voluntària d'àmbit supramunicipal amb participació majoritària per part d'administracions públiques 
amb competències en matèria de desenvolupament local i promoció de l'ocupació. Aquestes han 
d’acreditar que disposen de documents de planificació territorial en l’àmbit de l’ocupació i el 
desenvolupament local. 
 

6. Els projectes han de ser ocupacionals integrats que s'implementen en un territori concret i que 
estan orientats a assolir uns resultats concrets, mesurables, contrastables, eficaços i eficients per 
a les persones i els territoris destinataris. 
 



 

 

7. Tipus de programes: 
 

a) Programa d'Innovació en l'Ocupació.: Posada en marxa i experimentació de nous 
enfocaments, noves tècniques o metodologies, nous processos i nous continguts que 
s'adaptin a les necessitats reals del mercat de treball, per tal d'obtenir millors resultats i 
facilitar al màxim la incorporació de les persones a aquest. Problemes d'ajust entre l'oferta i 
la demanda d'ocupació, aprofitant la informació i el coneixement que es té des del territori 
tant del perfil de les persones aturades com de les característiques i necessitats del seu 
teixit productiu. Incidir en aspectes com l'acollida, l'orientació, la igualtat d'oportunitats, la 
detecció, disseny i implementació de nous perfils professionals per millorar les 
competències de les persones, la intermediació, l'experimentació o la integració en el 
mercat de treball dels col·lectius amb especials dificultats. 
 

1.1 Àmbits d’actuació 
 Establiment de ponts entre el teixit productiu i els recursos formatius locals  
 Creació i adaptació de nous perfils professionals. realització d'activitats de capacitació 

especialitzada i experiències pilot  
 Elaboració i implementació de noves metodologies: en matèria d'acollida, d'orientació, 

de contacte directe amb el teixit empresarial per a aconseguir ofertes d'ocupació i 
preseleccionar a les persones candidates  

 Detecció, retenció i atracció de talent: identificar, captar, retenir i posar el talent de les 
persones del territori al servei de les empreses i del territori 5. Suport a l'emergència 
del coneixement científic: identificació, suport i acompanyament a les persones 
desocupades amb formació científica que afavoreixin la seva iniciativa, el treball en 
equip, la emprenedoria i la innovació tecnològica. 

 Creació d'instruments d'estalvi locals/territorials de proximitat: identificació, disseny, 
constitució, formació, impuls i consolidació d'instruments (fons d'inversió, inversions 
ètiques, fons de finançament i d'altres) destinats a finançar, de forma directa o 
mitjançant estructures intermèdies, nous projectes que tenen dificultats per a accedir 
al finançament tradicional i que estiguin orientats a satisfer demandes socials  

 Establiment de sistemes de suport a la immigració: tinguin en compte la diversitat com 
a font de creativitat, talent i factor per afavorir la internacionalització de les empreses 
catalanes  

 Creació i implementació de recursos ocupacionals: nous sistemes d'intervenció 
integral que permetin la creació de nous recursos ocupacionals i implementin nous 
serveis i programes per aconseguir la inserció sociolaboral, sobre una base d'atenció 
individualitzada, de persones amb dificultats especials d'inserció, prioritàriament de 
les persones en situació d'atur de llarga durada, al mercat de treball. Aquests 
recursos hauran d'incloure mesures que permetin l'apropament tant al teixit productiu 
com al teixit social del territori. 

 Construcció de sistemes territorials d'ocupació: objectiu millorar els problemes d'ajust 
existents entre la oferta i la demanda d'ocupació, mitjançant la construcció de 
sistemes territorials d'ocupació adaptats a les condicions socioeconòmiques 
específiques de cadascun dels territoris i concertats entre les entitats locals i els 
principals actors socioeconòmics d'aquests. 
 

2.1 Persones destinatàries: Persones en situació de risc d'exclusió social. Persones en 
situació d'atur de llarga durada i/o sense prestació. Dones amb baixa qualificació. 
professional. Dones que han patit o pateixen situacions de violència de gènere. Dones 
en situació de reincorporació al mercat de treball. Persones nouvingudes provinents de 
països extracomunitaris en situació de desavantatge laboral, amb o sense experiència 
laboral. Persones amb necessitats de reciclatge professional. Persones amb 
discapacitat física, psíquica, mental o sensorial. Persones en tractament de salut 
mental. Desavantatge laboral i/o risc d'exclusió social. 
 

3.1 Les activitats de capacitació especialitzada de millora de les competències de les 
persones destinatàries. Es plantegen com a mesures adreçades a seleccionar, motivar, 
inserir i mantenir dins un procés d'aprenentatge a aquelles persones que formen part 
dels col·lectius més desfavorits dels territoris objecte d'actuació. hauran de tenir en 
compte les necessitats de les empreses i del territori i incidir en els sectors amb més 
potencial per generar i/o mantenir ocupació i, de cara a facilitar la posterior inserció 



 

 

laboral de les persones destinatàries, podran incloure pràctiques no laborals en 
empreses. 

 

4.1 Es poden realitzar pràctiques no laborals en empreses vinculades a activitats de 
capacitació o de formació realitzades per les persones participants. 

 

5.1 S’haurà de contractar una assegurança que cobreixi els participants durant tot el 
període d’execució del programa. 

 
b) Programa d'Innovació en el Teixit productiu: projectes que comportin la creació i el 

manteniment d'ocupació de qualitat en sectors econòmics emergents i/o estratègics del 
territori o en sectors tradicionals en procés de reestructuració. També preveu la realització 
de projectes que incideixin en la diversificació econòmica i l'anticipació de processos de 
destrucció de llocs de treball en les empreses. 
 

1.1 Àmbits d'actuació 
 Activació i consolidació de sectors emergents del territori objecte d'actuació 

identificats prèviament: 
 Creació de sistemes d'informació territorial: 
 Establiment de relacions empresarials de proximitat: 
 Innovació en sectors tradicionals: 
 Economia social i solidària en el desenvolupament local i l'ocupació: 
 Regeneració del teixit industrial: 
 Creació de sistemes d'anticipació a processos de reestructuració d'empreses: 
 Constitució de xarxes d'actors: 
 Acords de cooperació entre centres de recerca i teixit productiu. 

 
8. Es prioritzaran els projectes innovadors i experimentals que actuïn a l'hora en el marc dels 

Programes d'Innovació en l'Ocupació i d'Innovació en el Teixit productiu. 
 

9. Les accions que es poden desenvolupar en el marc del programa són les següents: 
 Personal adscrit al projecte: personal tècnic contractat específicament, i/o personal propi de 

l'entitat beneficiària (personal funcionari o personal laboral fix) assignat a temps parcial per a 
la realització dels projectes subvencionats. 

 Informes i dictàmens: elaboració d'informes i dictàmens per proporcionar eines, informació i 
propostes per a la implementació dels projectes. 

 Assessorament i assistència tècnica: tasques d'assessorament, suport i assistència tècnica 
per a la realització del projecte. 

 Difusió i Promoció: activitats d'informació, promoció, sensibilització i difusió dels projectes, 
sempre que siguin necessàries per al desenvolupament dels Programes establerts als 
apartats 5.3 i 5.4. 

 Jornades i seminaris: realització de jornades i seminaris productius com a eines de suport per 
tal de establir 

 Capacitació especialitzada: execució d'activitats de capacitació especialitzada adequades, 
flexibles i innovadores, orientades a satisfer les necessitats específiques detectades al territori 
i obertes a noves oportunitats d'ocupació. 

 Xarxes de cooperació: disseny, creació, promoció i manteniment de xarxes que fomentin les 
relacions estables entre entitats locals, agents socials i econòmics i teixit productiu, per tal de 
transferir coneixements, experiències singulars i establir col·laboracions entre actors amb 
objectius compartits. 

 Bones pràctiques: anàlisi sobre la viabilitat de bones pràctiques i implementació de les lliçons 
apreses al projecte innovador. 

 Recursos ocupacionals: implementació de programes i recursos ocupacionals de caràcter 
innovador que millorin l'efectivitat de la inserció sociolaboral de les persones participants. 

 Tutoria i acompanyament: activitats de tutoria, suport i acompanyament per tal de potenciar 
les habilitats, experiència i capacitats de les persones participants i aconseguir la seva 
efectiva inserció sociolaboral en el mercat de treball. 
 

10. Les persones proposades com a personal tècnic a contractar per al programa han d'estar en 
possessió d'una titulació universitària oficial de grau o equivalent, així com una experiència 
professional adequada a les activitats que hauran de desenvolupar en el marc del pla d'execució 



 

 

anual i al seu pla de treball. Aquestes persones han d'estar inscrites com a demandants 
d'ocupació, si més no amb caràcter previ a la seva contractació. El Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya comprovarà la idoneïtat de la persona candidata proposada. contractat a temps complet 
per l'entitat beneficiària, d'acord amb la normativa laboral vigent i amb el conveni col·lectiu 
corresponent. comunicar a les Oficines de Treball. Aquestes persones podran ser substituïdes 
prèvia sol·licitud formal al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, no es podrà imputar cap 
despesa generada per aquesta persona mentre sigui de baixa. 
 

11. La subvenció serà del 75% del cost elegible amb topall de 150.000€. S’haurà de justificar com a 
mínim del 50% del cost previst al pla anual. 

 
12. Les despeses directes seran les retribucions, dietes i desplaçaments, contractació de serveis, 

materials didàctics, desplaçaments participants, assegurances, lloguers d’espais, despeses de 
preparació i tancament del pla anual. 

 
13. La subvenció per a despesa de personal és la següent: 

 
14. La dedicació mínima del personal propi de l'entitat ha de ser del 25% de la jornada laboral a temps 

complet. 
 

15. Per a l’actuació de coordinació del personal directiu es pot imputar un màxim del 30% del cost total 
del pla d’execució anual. I d’un 5% per personal propi adscrit per a la preparació i tancament. 

 
16. Es disposa d’un termini de 3 mesos des de la finalització del darrer projecte per a presentar la 

justificació tècnica i econòmica del projecte. 
 

17. Les persones beneficiàries de la subvenció han d'adequar la seva activitat als principis ètics i 
regles de conducta recollits a l’annex 2 de l’ordre. 

 
18. El termini per a la presentació de sol·licituds de subvenció per al Programa de projectes 

innovadors i experimentals finalitza el 17 de setembre de 2019. 
 

19. La documentació que s’ha de presentar amb la sol·licitud és la següent: 
 Pla d'execució anual explicatiu dels projectes innovadors i experimentals que es vol portar a 

terme. Que inclou tant la Memòria tècnica com la Memòria econòmica. 
 Fitxa-resum de cadascun dels projectes previstos. 
 Documents de planificació territorial (estratègies, plans o qualsevol altre instrument de 

planificació territorial que fomentin l'ocupació i el desenvolupament econòmic) que 
contingui l'estratègia ocupacional i de desenvolupament socioeconòmic. 

 Convenis, acords de col·laboració, cartes de suport, d'adhesió, compromisos de participació o 
altres documents per part d'entitats públiques i privades i/o dels agents econòmics i socials 
del territori objecte d'actuació, que acreditin el seu recolzament al pla d'execució anual. 
 

20. El procediment de concessió és de concurrència competitiva. En cas que l'import atorgat sigui 
inferior a l'import sol·licitat per l'entitat, en la resolució d'atorgament es detallarà l'import concedit 
ajustat a cada projecte o activitat que es subvencioni. 
 

21. El pagament de la subvenció es tramita mitjançant una bestreta del 80% de l'import atorgat quan 
es dicta la resolució d'atorgament. El pagament del 20% restant es farà efectiu un cop l'activitat 
subvencionada ha estat degudament justificada. 

 



 

 

22. Les actuacions han d’iniciar-se com a màxim el 31 de desembre de l'any 2019 i hauran de 
finalitzar com a màxim el 31 de desembre de l'any 2020. 

 
23. El projecte es considera iniciat amb la contractació del personal tècnic contractat específicament 

per a la realització del/s projecte/s subvencionat/s 
 

24. El Consell Comarcal del Vallès Oriental s’acull a la convocatòria amb el projecte “Roda en verd” 
per un import total de projecte de 102.927,40 euros i una sol·licitud de subvenció de 77.195,55 
euros. 

 
25. Les despeses vinculades al projecte “Roda en verd” aniran a càrrec del projecte  2019 3 DL 43 

Projecte innovadors i experimentals 
Partides de despeses: 

Salari 42 32343 13100 

Seguretat social 42 32343 16000 

Desplaçaments 42 32343 23120 

Assegurances 42 32343 22400 

Estudis i treball tècnics 42 32343 22706 

Incentius/beques participants 42 32343 48900 
 
Partida d’ingressos: 42 45043 
 

26. En el moment d’adjudicació de la subvenció es formalitzarà la modificació del pressupost per 
generació de crèdit atès que els ingressos són ingressos finalistes directament vinculats amb la 
despesa que financen. 
 
Per tant, PROPOSO,      
 

1. Acollir-nos a la convocatòria del Programa de projectes innovadors i experimentals i sol·licitar al 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya una subvenció de 77.195,55 euros, per al 
desenvolupament del projecte “Roda en verd”.”  

 
FONAMENTS DE DRET 

 
1. La Resolució TSF/1846/2019, de 26 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019 

per a la concessió de subvencions destinades al Programa de projectes innovadors i 
experimentals (SOC –Projectes innovadors i experimentals) (ref. BDNS 464996). Regulada per 
ORDRE TSF/138/2018, d'1 d'agost, publicada al DOGC Número 7680 el 7 d’agost de 2018. 
 

2. L’acord del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, de 17 de setembre de 2003, publicat en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 229, de 24 de setembre de 2003, en el qual 
es delegava en la Presidència del Consell Comarcal del Vallès Oriental la competència per 
l’exercici, per raons d’urgència, de les competències del Ple i de la Comissió de Govern, donant-
ne compte a l’òrgan competent als efectes de ratificació en la següent reunió que se celebri. 
 

L’esmentat acord de delegació de competències del Ple del Consell Comarcal facultà a la 
Comissió de Govern per exercir aquelles altres competències que les lleis diferents de la Llei 
6/1987, de 4 d’abril, de l’organització comarcal de Catalunya, atribueixen al Ple i no tenen 
caràcter indelegable. 

 
 
Per això, 
 
DECRETO: 
 
1. Sol·licitar una subvenció de 77.195,55 euros per al desenvolupament del projecte “Roda en 

verd”. 
 



 

 

2. Acollir-nos a la Resolució TSF/1846/2019, de 26 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a 
l'any 2019 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de projectes innovadors i 
experimentals (SOC –Projectes innovadors i experimentals) (ref. BDNS 464996). Regulada per 
ORDRE TSF/138/2018, d'1 d'agost, publicada al DOGC Número 7680 el 7 d’agost de 2018). 
 

3. Ratificar aquest Decret en la propera sessió del Ple que se celebri. 
 

4. Notificar aquest Decret al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.” 

 
2. El 13 de novembre 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 del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, de 17 de setembre de 2003, 

publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 229, de 24 de setembre de 
2003, en el qual es delegava en la Presidència del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
la competència per exercir, per raons d’urgència, les competències del Ple i de la 
Comissió de Govern, donant-ne compte a l’òrgan competent als efectes de ratificació en 
la següent reunió que es celebri. 

 
2. L’acord del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, de 25 de setembre de 2019, 

publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona CVE 2019033050, de 4 
d’octubre de 2019, de delegació de diverses competències, estableix que pel que fa a 
expedients iniciats abans de l’entrada en vigor de les delegacions aprovades, se 
seguiran tramitant per l’òrgan que tingués delegada la competència en el moment d’inici 
del respectiu expedient. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi ratificar el Decret de Presidència esmentat a la relació de fets.” 
 
 
7. Ratificar el Decret de Presidència 225/2019, de 16 de setembre, de sol·licitud de 
redistribució de l’import del cost del projecte “Vallès Oriental 4.0”, corresponent a la 
subvenció atorgada per l’acord de Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 16 de setembre de 2019, el president ha dictat el Decret de Presidència 225/2019 

següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 12 de setembre de 2019, el senyor Ignasi Valls i Vilaró, gerent del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, ha emès l’informe següent:  
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 12 d’abril de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de resolució de la 

convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva de l’Àrea 
de Desenvolupament Econòmic Local amb l’objecte de promoure l’ocupació a la indústria local, 



 

 

per al període 2018-2020 aprova l’atorgament d’una subvenció al Consell Comarcal del Vallès 
Oriental de 427.297,50 euros per un projecte amb valor total de 569.730 euros. 
 

2. En el decurs de l’evolució del projecte s’han detectat incidències i necessitats que afecten a la 
distribució de les partides pressupostàries previstes a la sol·licitud del projecte que es recullen al 
següent quadre: 

sol·licitud JULIOL2019

           342.432,50 €          302.432,00 € 

           194.000,00 €          196.760,00 € 

                  450,00 €                 500,00 € 

0                        -   € 

0                        -   € 

               2.500,00 €              2.500,00 € 

0            39.000,00 € 

             10.000,00 €              8.000,00 € 

Despeses indirectes 

(màxim 5% sobre directes)

           569.730,00 €          569.730,00 € 

           20.538,00 €              20.347,50 € 

IMPORT (€)

TOTAL

PREVISIÓ DE DESPESES

Costos de personal tècnic  

Contractació externa 

Assegurances de les persones participants 

Material didàctic

Lloguer d’espais i de maquinària (màxim 5% sobre cost total)

Beques per a les persones participants 

Ajuts a la contractació de persones participants (màxim 35% sobre cost total)

Altres (Indemnitzacions per raó del servei, despeses de promoció i difusió del

projecte, despeses derivades de l’acreditació de la formació, etc.)

Costos de material 

administratiu, de suport i/o 

de direcció. Material 

d’oficina. 

Subministraments continus

 
 
3. La sol·licitud preveia una despesa de personal fins al mes de desembre de 2020 en previsió 

d’una possible prorroga per un import de 342.432.50 euros, que a la notificació d’atorgament de 
data 18 d’abril de 2018 especifica que els projectes s’executaran en el període comprès entre l’u 
de gener de dos mil divuit i el trenta d’abril de dos mil vint, per la qual cosa a aquesta partida 
tenim un romanent de 40.000 euros. 

 
4. Per a la contractació externa s’havia pressupostat una despesa de 194.000 euros que es preveu 

que seran 196.760 euros, les actuacions que s’han dut a terme ja o es desenvoluparan 
properament són les següents: 

 Formació professionalitzadora per als participants del projecte (algunes accions ja s’han 
realitzat i d’altres estan en procés de planificació) 

 Estudi del teixit productiu (realitzat) 

 Jornades i matinals empresarials (algunes accions ja han estat realitzades i d’altres estan en 
procés de planificació) 

 Assessorament a empreses per la implementació de la Indústria 4.0 (acció iniciada) 

 Accions formatives a empreses (en procés de planificació) 

 Un vídeo per promocionar les vocacions industrials (en procés de planificació) 

 Formació/informació per empreses sobre selecció per competències (en procés de 
planificació) 

5. Per la despesa de les assegurances dels alumnes es vam preveure 450 euros que finalment han 
estat 500 euros. 

 
6. Es manté la previsió de despesa de 2.500 euros per a la partida de beques per als participants. 

 
7. Es vol destinar 39.000 euros per fomentar la contractació de les dones assistents a qualsevol de 

les accions formatives programades en el marc del projecte. Aquesta partida no estava prevista a 
la sol·licitud del projecte però en el decurs de la gestió i desenvolupament del projecte s’ha 
considerat necessari apostar per aquesta actuació. 

 
8. La partida altres passarà de 10.000 euros a 8.000 euros en concepte de publicitat i liquidacions 

del tècnics. 
 



 

 

9. La partida pressupostaria de despeses indirectes es manté pràcticament igual. 
 
10. L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès assumirà a despesa ”Ajuts a la contractació de 

persones participants” donat que ja ho va fer a l’edició anterior del programa.  
 
11. L’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera assumirà la despesa de contractació de la 

campanya publicitària. 
 
12. Els punts 10 i 11 suposen una modificació del percentatge d’execució previst a la sol·licitud del 

programa segons el quadre següent: 

 
 Sol·licitud Reformulació 

Entitat executora % execució  % execució 

Consell Comarcal del Vallès Oriental 53,7% 46,8% 

Les Franqueses del Vallès 10,1% 16,9% 

Santa Maria de Palautordera 9,5% 12,6% 

 
13. La redistribució dels imports entre les partides pressupostàries no suposen cap modificació en el 

cost total del projecte, per la qual cosa l’import econòmic de la subvenció no variarà. 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona la redistribució de l’import del cost del projecte entre les 

partides pressupostàries segons es recull al present informe. 
 

2.  Sol·licitar a la Diputació de Barcelona la modificació del percentatge d’execució del projecte 
segons es detalla al punt 12 de l’informe. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’acord de 9 de novembre de 2017, de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 

pel qual es convoquen subvenciones per a promoure l’ocupació en la industria local 
2018-2020, des de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, publicat en el Butlletí 
Oficial de la província de Barcelona de 27 de novembre de 2017. 
 

2. L’acord de 12 d’abril de 2018 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 
resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència 
competitiva de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local amb l’objecte de promoure 
l’ocupació a la indústria local, per al període 2018-2020, per raó del qual s’aprova, per 
ordre de valoració, l’atorgament de les següents subvencions que s’han de destinar a 
finançar els projectes presentats i que s’executaran en el període comprés entre l’1 de 
gener de 2018 fins al 30 d’abril de 2020:  

 



 

 

3. L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona publicada el 9 de 
maig de 2017 al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  
 

4. La convocatòria 2018-2020 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència 
competitiva de l’Àrea de Desenvolupament econòmic local de la Diputació de Barcelona 
per promoure l’ocupació a la indústria local. 
 

5. L’acord del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, de 17 de setembre de 2003, 
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 229, de 24 de 
setembre de 2003, en el qual es delegava en la Presidència del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental la competència per l’exercici, per raons d’urgència, de les competències 
del Ple i de la Comissió de Govern, donant-ne compte a l’òrgan competent als efectes de 
ratificació en la següent reunió que se celebri. 

 
Per això, 
 
DECRETO: 
 
1. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona la redistribució de l’import del cost del projecte 

“Vallès Oriental 4.0”, corresponent a la subvenció atorgada per l’acord de Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona, de 12 d’abril de 2018, d’acord amb l’informe 
esmentat a la relació de fets. 
 

2. Ratificar aquest Decret en la propera sessió de Ple.  
 

3. Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona.” 
 

2. El 13 de novembre 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 del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, de 17 de setembre de 2003, 

publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 229, de 24 de setembre de 
2003, en el qual es delegava en la Presidència del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
la competència per exercir, per raons d’urgència, les competències del Ple i de la 
Comissió de Govern, donant-ne compte a l’òrgan competent als efectes de ratificació en 
la següent reunió que es celebri. 

 
2. L’acord del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, de 25 de setembre de 2019, 

publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona CVE 2019033050, de 4 
d’octubre de 2019, de delegació de diverses competències, estableix que pel que fa a 
expedients iniciats abans de l’entrada en vigor de les delegacions aprovades, se 
seguiran tramitant per l’òrgan que tingués delegada la competència en el moment d’inici 
del respectiu expedient. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi ratificar el Decret de Presidència esmentat a la relació de fets.” 
 
 



 

 

8. Ratificar el Decret de Presidència 226/2019, de 16 de setembre, d'aprovació de la 
justificació parcial del projecte “Vallès Oriental 4.0” i llur presentació. 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 16 de setembre de 2019, el president ha dictat el Decret de Presidència 226/2019 

següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 13 de setembre de 2019, el senyor Ignasi Valls i Vilaró, gerent del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, ha emès l’informe següent:  
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 27 de novembre de 2017 el Servei de Mercat de Treball de la Diputació de Barcelona va 

publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’Anunci d’aprovació de les bases 
reguladores i convocatòria per a l’atorgament de subvencions a les entitats locals en règim de 
concurrència competitiva de l’àrea de desenvolupament econòmic local de la Diputació de 
Barcelona, per promoure l’ocupació a la Indústria local.  
 

2. L’objectiu de la convocatòria és fomentar projectes d’interès públic o social que tinguin per finalitat 
la promoció de la competitivitat de la indústria local i que es fonamenten en una estratègia 
territorial de desenvolupament econòmic, a través del desplegament d’accions de 
desenvolupament competencial i retenció del talent de persones en situació d’atur i/o de promoció 
professional de persones que ocupen un lloc de treball en condicions precàries. 
 

3. Les especials característiques d’aquest programa recomanen la col·laboració de diverses entitats 
locals en la coordinació per a l’execució conjunta de les actuacions, en un abast territorial de 
caràcter supramunicipal, que suposi una major sinèrgia entre els agents del territori i afavoreixi el 
desenvolupament local. 
 

4. El projecte s’inicia des de la data de resolució per part de Diputació de Barcelona fins a 30 d’abril 
de 2020. 
 

5. El 12 de desembre de 2017 el grup de treball d’Ocupació de la Taula el Vallès Oriental Avança va 
acordar que el Consell Comarcal actués com a entitat sol·licitant del programa per modalitat 
d’execució conjunta amb un total de 18 entitats locals (Ajuntament de les Franqueses del Vallès, 
Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, Ajuntament de Montornès del Vallès, Ajuntament de 
Granollers, Ajuntament de Montmeló, Ajuntament de Vilanova del Vallès, Ajuntament de 
Cardedeu, Ajuntament de Canovelles, Ajuntament de la Llagosta, Ajuntament de Caldes de 
Montbui, Ajuntament de Sant Celoni, Ajuntament de Martorelles, Ajuntament de Llinars del Vallès, 
Ajuntament de la Roca del Vallès, Ajuntament de Parets del Vallès, Ajuntament de la Garriga, 
Mancomunitat de la Vall del Tenes i el Consell Comarcal)  

 
6. El projecte “Vallès Oriental 4.0” dona continuïtat als de les anteriors edicions i té una previsió de 

cost total d’execució de 569.730,00 € amb una subvenció de 427.297,50€.  

 



 

 

Cofinançament entitats

Personal propi 

entitat 

(cofinançament) 

3 anys

Contractació de 

serveis i indirectes
Imports per entitat % execució

CCVR 20% 28.486,50 €          277.297,50 €        305.784,00 €              53,7%

Les Franqueses del Vallès 5% 7.364,45 €            50.000,00 €           57.364,45 €                 10,1%

Montornès del Vallès 5% 7.710,86 €            50.000,00 €           57.710,86 €                 10,1%

Santa Maria de Palautordera 3% 3.894,46 €            50.000,00 €           53.894,46 €                 9,5%

Caldes de Montbui 4% 5.908,34 €            5.908,34 €                   1,0%

Canovelles 6% 8.556,34 €            8.556,34 €                   1,5%

Cardedeu 4% 5.978,80 €            5.978,80 €                   1,0%

Granollers 16% 22.765,09 €          22.765,09 €                 4,0%

La Garriga 3% 4.692,96 €            4.692,96 €                   0,8%

La Llagosta 4% 5.914,21 €            5.914,21 €                   1,0%

La Roca del Vallès 3% 3.741,80 €            3.741,80 €                   0,7%

Llinars del Vallès 3% 4.070,60 €            4.070,60 €                   0,7%

Martorelles 2% 2.491,19 €            2.491,19 €                   0,4%

Montmeló 3% 3.753,54 €            3.753,54 €                   0,7%

Parets del Vallès 5% 6.442,64 €            6.442,64 €                   1,1%

Sant Celoni 5% 6.806,66 €            6.806,66 €                   1,2%

Vall del Tenes 8% 11.767,99 €          11.767,99 €                 2,1%

Vilanova del Vallès 1% 2.086,07 €            2.086,07 €                   0,4%

COST TOTAL PROJECTE 100% 142.432,50 €        427.297,50 €        569.730,00 €              100,0%  
 

7. El projecte preveu que el 25% del cost total ha d’estar co-finançat per les entitats executores. 
Aquest percentatge s’assumeix amb despesa de personal propi de les 18 entitats executores, que 
es distribueix de forma proporcional segons nombre absolut d’aturats del municipi executor 
respecte el total d’aturats de tots els municipis de la comarca excepte els de Mollet del Vallès, 
incrementant per igual a cadascun d'ells el nombre d'aturats dels municipis no executors. En cap 
cas representa una despesa addicional. 

 
8. El 23 d’abril de 2018, amb registre d’entrada E2018004354 rebem notificació de que en data 12 

d’abril de 2018, mitjançant Acord de la Junta de Govern, la Diputació de Barcelona ha aprovat 
l’atorgament de la subvenció sol·licitada per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental en la 
convocatòria 2018-2020 per a promoure l’ocupació a la indústria local (ref. reg. AJG 137/2018).  

 
9. El Decret de Presidència 2018PRES000119 de 21 de maig, accepta la subvenció de 427.297,50 

€ del Servei del Mercat de Treball de la Diputació de Barcelona per a la realització del projecte 
“Vallès Oriental 4.0", amb un pressupost total de 569.730,00 € i la presentació de la documentació 
d’acceptació i l’informe sobre el personal tècnic participant en el projecte. 

10. La participació dels ens locals en el projecte sol·licitat pel Consell Comarcal es reflecteixen en el 
conveni formalitzat entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i les entitats locals que regula les 
obligacions, el règim econòmic i el finançament. 

 
11. El projecte compta amb la participació i col·laboració dels agents socials i econòmics més 

representatius de la comarca CCOO, UGT, PIMEC i UEI i altres ajuntaments que no participen 
com a executors.  

 
12. El segon període d’execució del programa correspon al comprés entre l’1 d’octubre de 2018 i el 

30 de juny de 2019, i el termini per presentar la justificació tècnica i econòmica finalitza el 16 de 
setembre de 2019. 

 
13.  La justificació de despesa que presentem ascendeix a un total de 121.491,48€ distribuïts de la 

següent manera: 

 



 

 

Entitats Executores Import imputat

Entitat executora 1: CONSELL COMARCAL VALLES ORIENTAL 69.986,42 €

Entitat executora 2: AJUNTAMENT DE CALDES MONTBUÍ 1.895,13 €

Entitat executora 3: AJUNTAMENT DE CANOVELLES 2.824,95 €

Entitat executora 4: AJUNTAMENT DE CARDEDEU 1.922,63 €

Entitat executora 5: GRANOLLERS MERCAT 7.360,30 €

Entitat executora 6: AJUNTAMENT DE LA GARRIGA 1.616,14 €

Entitat executora 7: AJUNTAMENT DE LA LLAGOSTA 1.927,67 €

Entitat executora 8: AJUNTAMENT DE LA ROCA 0,00 €

Entitat executora  9: AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES EL VALLÈS 19.833,80 €

Entitat executora 10: AJUNTAMENT DE LLINARS DEL VALLÈS 1.308,24 €

Entitat executora 11: AJUNTAMENT DE MARTORELLES 836,00 €

Entitat executora 12: AJUNTAMENT DE MONTMELÓ 1.241,30 €

Entitat executora 13: AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DEL VALLÈS 2.731,66 €

Entitat executora 14: AJUNTAMENT DE PARETS 0,00 €

Entitat executora 15: AJUNTAMENT DE SANT CELONI 2.289,76 €

Entitat executora  16: AJUNTAMENT STA. MARIA DE PALAUTORDERA 1.254,11 €

Entitat executora 17: AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL VALLÈS 670,49 €

Entitat executora 18: MANCOMUNITAT DE LA VALL DEL TENES 3.792,88 €

TOTAL 121.491,48 €  
 

14. Les entitats executores Parets del Vallès i la Roca del Vallès, a data 12 de setembre, no han 
entrat mitjançant EACAT els certificats de justificació signats pels respectius interventors. És per 
això, que presentem en el termini establert, la justificació amb les dades de la resta entitats 
executores i un cop entrin per registre els certificats que manquen presentarem una nova 
justificació a la Diputació de Barcelona. 

 
 
Per tant, PROPOSO,      
 

1. Aprovar la justificació econòmica i presentar-la a la Diputació de Barcelona.” 
 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’acord de 9 de novembre de 2017, de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 

pel qual es convoquen subvenciones per a promoure l’ocupació en la industria local 
2018-2020, des de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, publicat en el Butlletí 
Oficial de la província de Barcelona de 27 de novembre de 2017. 
 

2. L’acord de 12 d’abril de 2018 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 
resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència 
competitiva de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local amb l’objecte de promoure 
l’ocupació a la indústria local, per al període 2018-2020, per raó del qual s’aprova, per 
ordre de valoració, l’atorgament de les següents subvencions que s’han de destinar a 
finançar els projectes presentats i que s’executaran en el període comprés entre l’1 de 
gener de 2018 fins al 30 d’abril de 2020:  



 

 

 
3. L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona publicada el 9 de 

maig de 2017 al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  
 

4. La convocatòria 2018-2020 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència 
competitiva de l’Àrea de Desenvolupament econòmic local de la Diputació de Barcelona 
per promoure l’ocupació a la indústria local. 
 

5. L’acord del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, de 17 de setembre de 2003, 
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 229, de 24 de 
setembre de 2003, en el qual es delegava en la Presidència del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental la competència per l’exercici, per raons d’urgència, de les competències 
del Ple i de la Comissió de Govern, donant-ne compte a l’òrgan competent als efectes de 
ratificació en la següent reunió que se celebri. 
 

 
Per això, 
 
DECRETO: 
 
1. Aprovar la justificació parcial del projecte “Vallès Oriental 4.0” i llur presentació, 

corresponent a la subvenció atorgada per l’acord de Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, de 12 d’abril de 2018, d’acord amb l’informe esmentat a la relació de fets. 
 

2. Ratificar aquest Decret en la propera sessió de Ple.  
 

3. Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona.” 
 
 

2. El 13 de novembre 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 del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, de 17 de setembre de 2003, 

publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 229, de 24 de setembre de 
2003, en el qual es delegava en la Presidència del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
la competència per exercir, per raons d’urgència, les competències del Ple i de la 
Comissió de Govern, donant-ne compte a l’òrgan competent als efectes de ratificació en 
la següent reunió que es celebri. 

 
2. L’acord del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, de 25 de setembre de 2019, 

publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona CVE 2019033050, de 4 
d’octubre de 2019, de delegació de diverses competències, estableix que pel que fa a 
expedients iniciats abans de l’entrada en vigor de les delegacions aprovades, se 



 

 

seguiran tramitant per l’òrgan que tingués delegada la competència en el moment d’inici 
del respectiu expedient. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi ratificar el Decret de Presidència esmentat a la relació de fets.” 
 
 
9. Ratificar el Decret de Presidència 227/2019, de 17 de setembre, de cessió de l’ús 
temporal d’unes carpes plegables a l’Ajuntament de Granollers. 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 17 de setembre de 2019, el president ha dictat el Decret de Presidència 227/2019 

següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 16 de setembre de 2019, el senyor Ignasi Valls Vilaro, Gerent, ha emès l’informe següent: 
 
“Cessió de carpes, 5 carpes plegables 3x3, a l’Ajuntament de Granollers amb motiu de la Diada de la 
Bicicleta a Granollers, el dia 22 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 13 de setembre 2019 amb registre d’entrada núm. E2019006785, l’Ajuntament de 

Granollers va presentar sol·licitud per a la cessió de 5 carpes.  
 
Per tant, PROPOSO, 
 
1. Cedir, temporalment, l’ús de 5 carpes esmentades al fet primer, a l’Ajuntament de Granollers, 

d’acord amb les condicions següents: 
 
a) Material: 5 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: 22 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. 
 

- 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. 

 
 
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 Granollers, de 13 de setembre de 2019, 
registre d’entrada núm. E2019006785. 

 
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. 

 
En aquest sentit, la propera sessió del Ple és posterior a les dates en les quals es pretén 
celebrar la fira per a la qual es sol·licita la cessió de les carpes. 
 
Així doncs, cal esmentar l’acord del Ple del Consell Comarcal, de 17 de setembre de 
2003, publicat al BOPB núm. 229, de 24 de setembre de 2003, per raó del qual es delega 
a la Presidència del Consell Comarcal la competència, entre d’altres, per a l’exercici, per 
raons d’urgència, de les competències del Ple i de la Comissió de Govern, donant-ne 
compte a l’òrgan competent als efectes de ratificació a la propera sessió que se celebri.   

 
 
Per això, 
 
DECRETO 



 

 

 
1. Cedir, temporalment, l’ús de les carpes esmentades al fet primer, a l’Ajuntament de 

Granollers, d’acord amb les condicions esmentades en l’informe de 16 de setembre de 
2019, següents: 
 
a) Material: 5 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: 22 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. 

- 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 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. 
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. Elevar aquest acord al Ple, als efectes de ratificació, a la propera sessió que se celebri. 

 
3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament. 
 

 
RECOMANACIONS DE BON ÚS DE LES CARPES. ANNEX I 
 

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. 
 
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.” 

 
2. El 13 de novembre 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 del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, de 17 de setembre de 2003, 

publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 229, de 24 de setembre de 
2003, en el qual es delegava en la Presidència del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
la competència per exercir, per raons d’urgència, les competències del Ple i de la 
Comissió de Govern, donant-ne compte a l’òrgan competent als efectes de ratificació en 
la següent reunió que es celebri. 

 
2. L’acord del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, de 25 de setembre de 2019, 

publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona CVE 2019033050, de 4 
d’octubre de 2019, de delegació de diverses competències, estableix que pel que fa a 
expedients iniciats abans de l’entrada en vigor de les delegacions aprovades, se 
seguiran tramitant per l’òrgan que tingués delegada la competència en el moment d’inici 
del respectiu expedient. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi ratificar el Decret de Presidència esmentat a la relació de fets.” 
 
 
10. Ratificar el Decret de Presidència 261/2019, de 15 d'octubre, d'al·legacions a la 
Resolució emesa per la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de 30 de 
setembre de 2019, d’inici de revocació parcial de la subvenció atorgada corresponent 
a l’expedient JPO SOC001-15-00082. 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 15 d’octubre de 2019, el president ha dictat el Decret de Presidència 261/2019 

següent: 
 

“RELACIÓ DE FETS 



 

 

 
1. El 3 d’octubre de 2019, registre d’entrada E2019013683 del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental, el Servei d’Ocupació de Catalunya ha notificat la resolució de 30 de setembre 
de 2019, emesa per la directora senyora Mercè Garau i Blanes, amb la part dispositiva 
següent: 
 
“ 

 
“ 

 
 
2. El 15 d´octubre de 2019, el senyor Ignasi Valls i Vilaró, gerent del Consell Comarcal del 

Vallès Oriental, ha emès l’informe següent: 
 

“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 12 d’agost de 2015, es publicà en el DOGC núm. 6933,  l’Ordre EMO/254/2015 de 5 

d’agost, per la qual s’estableixen les Bases reguladores per a la concessió de subvencions 
per a la realització del Programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a 
Catalunya Joves per l’ocupació i s’obre convocatòria per a l’any 2015 i convocatòria 
anticipada per al 2016. 
 

2. El 30 de setembre de 2015, registre de sortida S/003188-2015, el Consell Comarcal sol·licita 
treballar amb 60 joves desocupats de la comarca, entre 16 i 24 anys i menors de 30 anys en 
cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, amb baixa qualificació 
i/o amb dèficits formatius, que estiguin a l’atur i inscrits a l’Oficina de Treball com a 
Demandants d’Ocupació i s’han d’inscriure al Registre d’Informació de Garantia Juvenil que 
no estiguin realitzant cap activitat d’educació ni formació. 

 
3. El 4 de desembre de 2015, registre d’entrada E/002846-2015, rebem notificació de la 

Resolució d’atorgament de 3 de desembre de 2015, emesa per la directora del Servei 
d’Ocupació de Catalunya, per raó de la qual s’atorga al Consell Comarcal del Vallès Oriental 



 

 

una subvenció de 135.300 euros per a dur a terme el programa amb 30 joves participants, a 
l’àmbit territorial del Vallès Oriental. 
 

4. El 31 de maig de 2017, registre de sortida 1867, presentem en temps i forma mitjançant 
correu certificat, la documentació per la justificació tècnica i econòmica del programa i 
renunciem a 34.207,90€ de la subvenció rebuda (registre d’entrada al Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya 0562B de 7 de juny de 2017). 
 

5. El  24 de maig de 2018, registre d’entrada E2018005588, el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental rep un requeriment per part del Servei de Control i Justificació Econòmica de 
presentació de documentació que responem el 4 de juny de 2018, registres de sortida del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental núm. S2018005701 i S201800485. 

 
6. El 15 d’octubre de 2018, registre d’entrada E2018013010, el Consell Comarcal del Vallès 

Oriental, rep notificació de Resolució d’acceptació de renúncia i d’acord d’inici de revocació, 
al que presenta al·legacions el 26 d’octubre de 2018, registre de sortida S2018009582. 

 
7. El 3 d’octubre de 2019, registre d’entrada E2019013683 del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental, s’ha rebut notificació de la Resolució de caducitat i acord d’inici de revocació 
parcial, de 30 de setembre de 2019, emesa per directora del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya, senyora Mercè Garau i Blanes,  en endavant la RESOLUCIÓ, amb la part 
dispositiva següent: 

 
En la RESOLUCIÓ es dóna un termini de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la 
notificació per a presentar al·legacions i proposar mitjans de prova.  

 
8. En relació amb el punt cinquè de la RESOLUCIÓ, cal al·legar el següent:  

 
i. La RESOLUCIÓ justifica la minoració de la subvenció de la formació professionalitzadora 

en els termes següents:  

 



 

 

 
 
 

En aquest sentit, en relació amb la manca de comprovants de pagament bancaris dels ajuts de 
transport sol·licitats al requeriment, cal al·legar que el 31 de maig de 2017, amb registre de 
sortida del Consell Comarcal del Vallès Oriental núm. 1867/2017, de 31 de maig , i registre 
d’entrada del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya núm. 0562B, de 7 de juny de 2017, es 
presentà la documentació justificativa d’aquests comprovants, tal i com s’acredita en l’esmentat 
ofici (punt 15 despeses de mobilitat i comprovants de pagament), que annexem a continuació:  

  



 

 

 
 



 

 

 
 
 
 

 
 



 

 

 



 

 

 
D’altra banda, en el requeriment amb registre d’entrada del Consell Comarcal núm. 
E2018005588, de 24 de maig de 2018, emès per la responsable d’equip de control i de 
justificació econòmica, senyora Mercè Poch i Viñes, que reproduïm a continuació, no s’hi fa cap 
esment a la manca de presentació dels justificants de pagament dels ajuts de transport dels 
participants, i per tant, el motiu especificat com a causa de revocació tampoc tindria fonament.  
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

ii. La RESOLUCIÓ justifica la minoració de la subvenció per incentius a persones joves 
participants en els termes següents:  

 

 
S’addueix com a motiu de la revocació que aquests participants no han assolit el 75% d’assistència 
mínima en l’acció formativa i en les pràctiques no laborals en entorn productiu (si escau).  
 
Nogensmenys, l’assistència d’aquests participants a l’acció formativa ha estat la següent: 
 

 
Participant 

Assistència 
Abril 

Assistència 
Maig 

Assistència 
Juny  

Assistència 
juliol 

Cristina Méndez Ortuño 92% 21% 0% 0% 

Kevin Albert Verriest González 88% 89% 38% 0% 

Adrià Ventura Montañá 75% 89% 33% 0% 

Judith Pascual Vicente 100% 79% 48% 0% 

Judith Sánchez Martínez 75% 16% 0% 0% 

 
D’acord amb això, no és procedent la revocació de la subvenció en els mesos amb una assistència 
igual o superior al 75% perquè el còmput de l’acció de formativa s’ha de fer mensualment en la 
mesura que hom no pot conèixer amb anterioritat a la finalització del programa si el participant 
assolirà o no un percentatge global d’assistència en l’acció formativa igual o superior al 75%. Aquest 
argument es reforça per mitjà de la guia de prescripcions del programa que prescriu en relació amb 
els incentius i ajuts de transport que l’entitat local abonarà aquest incentiu de manera mensual 
mitjançant taló bancari, transferència bancària o lliurament en metàl·lic i n’haurà de quedar constància 
de la seva recepció amb un rebut signat per la persona participant, mitjançant l’imprès normalitzat 
Fitxa participant incentiu-JPO. Així mateix, la guia de prescripcions tècniques estableix VIII que 
l’assistència mínima és del 75% mensual.  
 
Així mateix, els serveis tècnics del Consell Comarcal efectuaren una consulta a la tècnica de 
referència del programa del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, la senyora Núria Solbes, i ens 
confirmà que la nostra interpretació de la guia era correcta. 
 
9. En relació amb el punt novè de la RESOLUCIÓ, cal al·legar el següent:  
 
D’acord amb la base 10.1 de l’annex 1 de l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d'agost, per a les actuacions 
de tutorització i acompanyament a la inserció s’estableix una quantia subvencionable màxima de 
1.800 euros per jove. I per a les actuacions de promoció de la participació d’empreses en el Programa 
se subvencionarà el seu cost amb una quantia de 100 euros per jove. 
 



 

 

L’import que es proposa minorar en la RESOLUCIÓ és de 7.600 euros. En aquest sentit, s’evidencia 
un error en el càlcul de la quantia a revocar, en la mesura que com a màxim la minoració ha de ser 
pel total subvencionable per aquest participant, és a dir, 1.900 euros.  
 
 
Per tant, PROPOSO fer les al·legacions a la Resolució d’acord d’inici de revocació parcial (Exp. JPO 
SOC001-15-00082), de 30 de setembre de 2019, emesa per directora del Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya, senyora Mercè Garau i Blanes, següents: 

 
1. En relació amb el punt cinquè de la part dispositiva de la RESOLUCIÓ, tenir com a justificat 

l’import de 258 euros corresponent a les despeses de transport de la formació 
professionalitzadora i l’import de 1.350 euros corresponent a incentius a persones joves 
participants, d’acord amb allò exposat en els punts 8 i. i 8.ii d’aquest informe.  
 

2. En relació amb el punt novè de la part dispositiva de la RESOLUCIÓ, manifestar la disconformitat 
per l’import minorat, essent l’import correcte el de 1.900 euros, d’acord amb allò exposat en el 
punt 9 d’aquest informe.” 

 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

1. L’ORDRE EMO/254/2015, de 5 d'agost, de modificació de l'Ordre EMO/251/2014, de 4 
d'agost, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions del Programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a 
Catalunya Joves per l'ocupació, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015 i la convocatòria 
anticipada per a l'any 2016. 
 

2. L’article 51.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
 

3. L’article 82.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.  

 
4. L’article 100.1 b) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el 

text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.  
 

5. L’article 13.1 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya en què 
estableix les atribucions del president. 

 
 
Per això, 
 
DECRETO 
 
1. Formular al·legacions a la Resolució emesa per la directora del Servei Públic d’Ocupació 

de Catalunya de 30 de setembre de 2019, d’inici de revocació parcial de la subvenció 
atorgada corresponent a l’expedient JPO SOC001-15-00082, programa Joves per 
l’Ocupació, d’acord amb l’informe emès pel gerent del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental de 15 d’octubre de 2019, transcrit al punt segon de la relació de fets, següents: 
 
Primera.- En relació amb el punt cinquè de la part dispositiva de l’esmentada Resolució, 
tenir com a justificat l’import de 258 euros corresponent a les despeses de transport de la 
formació professionalitzadora i l’import de 1.350 euros corresponent a incentius a 
persones joves participants, d’acord amb allò exposat en els punts 8 i. i 8.ii de l’informe 
de la relació de fets.  



 

 

 
Segona.- En relació amb el punt novè de la part dispositiva de l’esmentada Resolució, 
manifestar la disconformitat per l’import minorat, essent l’import correcte el de 1.900 
euros, d’acord amb allò exposat en el punt 9 de l’informe de la relació de fets. 
 

2. Notificar aquest Decret d’al·legacions al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 
 

3. Ratificar aquest Decret en el proper Ple.” 
 
 
2. El 13 de novembre 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 del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, de 17 de setembre de 2003, 

publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 229, de 24 de setembre de 
2003, en el qual es delegava en la Presidència del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
la competència per exercir, per raons d’urgència, les competències del Ple i de la 
Comissió de Govern, donant-ne compte a l’òrgan competent als efectes de ratificació en 
la següent reunió que es celebri. 

 
2. L’acord del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, de 25 de setembre de 2019, 

publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona CVE 2019033050, de 4 
d’octubre de 2019, de delegació de diverses competències, estableix que pel que fa a 
expedients iniciats abans de l’entrada en vigor de les delegacions aprovades, se 
seguiran tramitant per l’òrgan que tingués delegada la competència en el moment d’inici 
del respectiu expedient. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi ratificar el Decret de Presidència esmentat a la relació de fets.” 
 
 
El president 
 
Alguna intervenció al respecte?  
 
El senyor Enric Gisbert i Tomàs 
 
Sí, si ens podeu explicar que és exactament el projecte del Vallès Oriental 4.0, perquè 
votarem però tenim desconeixement de què és el que es tracta. 
 
El senyor Jordi Manils i Tavío 
 
Sí, és bàsicament el que era el projecte OIL, un projecte de modernització de l’empresa amb 
el qual treballem amb diferents empreses de diferents municipis del territori que s’han ofert a 
col·laborar amb aquest programa, pel que se’ls hi ofereix una assistència en diferents 
aspectes de modernització de processos tant organitzatius com productius. És bàsicament 
això, l’hem anat fent en diferents anys i ara, la veritat és que no sé ben bé perquè té un nom 
diferent, però és el que era el projecte OIL fins ara, en aquest cas crec que és aquesta part 
del projecte OIL que es diu Vallès Oriental 4.0. 



 

 

 
El president 
 
Alguna intervenció més? Passaríem a votació. 
 
El Ple aprova els dictàmens del 6 al 10 amb els 20 vots a favor de, per part del Grup 
Comarcal Socialista, els senyors i les senyores Emiliano Cordero Soria, Eva Maria Díaz 
Medina, Carles Fernández Pérez, Marialluïsa Ferré Garcia, Francesc Juzgado Mollá, Joan 
Ramon i Bernabé, Francesc Sánchez Castilla, Juan Manuel Segovia Ramos i Eduard 
Vallhonesta Alarcón; per part del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts) per Catalunya, 
els senyors i les senyores Gemma Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, Francesc Colomé 
Tenas, Joan Daví Mayol, Joan Pons Fiori i Marc Uriach Cortinas; per part del Grup Comarcal 
d’En Comú Guanyem, els senyors Jordi Manils Tavío i José Antonio Montero Domínguez; 
per part del Grup Comarcal de Ciutadans, el senyor Manuel Losada Seivane i per part del 
Grup Comarcal CUP Vallès Oriental – Alternativa Municipalista, el senyor Luís Toral Ortega. 
I les 10 abstencions de per part del Grup Comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
els senyors i les senyores Marc Candela i Callado, Núria Carné i Navarro, Anna Cella i 
Navarro, Assia Cherdal i Roukha, Joan Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomas, 
Pamela Isús i Sauri, Ignasi Martínez Murciano, Magalí Miracle i Rigalós, Imma Ortega i Martí 
i Marina Planellas i Alegre. 
 
 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
11. Aprovar la modificació i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència 
tècnica en matèria d’arquitectura i de medi ambient i enginyeria amb l’Ajuntament de 
la Roca del Vallès. 
 
Llegida la part dispositiva del dictamen de l’Àrea de Medi Ambient, de 13 de novembre de 
2019, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 24 d´octubre de 2019, Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient i Territori, 

ha emès l’informe següent: 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El Consell Comarcal té subscrit un conveni amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a la prestació 
d’assistència tècnica en virtut del qual presta a l’Ajuntament assistència en matèria d’arquitectura a 
raó de 14 hores setmanals i d’enginyeria a raó de 7 hores quinzenals. 
 
El cost de l’assistència tècnica concertada es va fixar en 27.651,26 euros per a l’any 2019, dels quals 
22.191,16 euros corresponen a arquitectura i 5.460,10 euros corresponen a enginyeria, import que 
l’Ajuntament havia d’abonar al Consell Comarcal per meitats iguals abans del 31 de gener i 31 de 
juliol. 
 
El 22 d’octubre de 2019 l’Ajuntament de la Roca del Vallès ha sol·licitat al Consell Comarcal la 
modificació del conveni vigent per ampliar la dedicació en matèria d’enginyeria de 7 hores quinzenals 
a 7 setmanals.  
 
Al Consell Comarcal li correspon assessorar els municipis mitjançant la prestació d'assistència 
tècnica, jurídica i econòmica, d'acord amb els articles 25 i 28 del Decret legislatiu, 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya. 



 

 

 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Modificar el conveni amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès, amb NIF P0818000B, per ampliar la 

dedicació del servei d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria de 7 hores quinzenals a 7 
setmanals a partir de l’1 de novembre de 2019. 

 
2. Establir el cost total de l’assistència tècnica pel 2019 en 28.563,77 euros, dels quals 912,51 

corresponen a l’ampliació de la dedicació en matèria d’enginyeria de 7 hores quinzenals a 7 
setmanals a partir de l’1 de novembre de 2019. 
 

3. Fixar el 15 de desembre de 2019 com a termini de pagament de l’import de 912,51 euros 
corresponent a l’ampliació de la dedicació de 7 hores quinzenals a 7 setmanals a partir de l’1 de 
novembre de 2019. 

 
4. Establir el cost total de l’assistència tècnica pels anys successius de vigència del conveni en 

33.111,36 euros, que s’haurà d’actualitzar segons allò establert al conveni. 
 
5. Reconèixer el dret de nou-cents dotze euros amb cinquanta un cèntims (912,51 euros), 

corresponent a l’ampliació de la dedicació de 7 hores quinzenals a 7 setmanals a partir de l’1 de 
novembre de 2019, a càrrec de l’aplicació pressupostària 10.46220 Assistència tècnica medi 
ambient i territori. 

 
2. El 13 de novembre 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 
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 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. 
 

5. 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. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Modificar el conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de la Roca del Vallès en matèria 
d’arquitectura i de medi ambient i enginyeria, aprovat pel Ple del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental de 16 de març de 2016 i formalitzat el 20 de desembre de 2016 (codi 20-
CV 2016), prorrogat i modificat pel Ple de 20 de desembre de 2017 i formalitzat el 13 de 
juny de 2019 (codi 336-P 2017), en el sentit següent: 
 
a) Ampliar la dedicació del servei d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria de 7 

hores quinzenals a 7 setmanals a partir de l’1 de novembre de 2019. 
 
b) Fixar el cost total de l’assistència tècnica per a l’any 2019 en 28.5637,77 euros, dels 

quals 912,51 euros corresponen a l’assistència de medi ambient i enginyeria. 
L’Ajuntament haurà d’abonar al Consell Comarcal la quantitat esmentada el 15 de 
desembre de 2019. 

 
2. Aprovar el text de la modificació proposada d’acord amb el contingut següent: 

 
“R E U N I T S 

 
D’una part, el senyor Francesc Colomé Tenas, 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 Albert Gil i Gutiérrez, alcalde de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, assistit 
pel secretari de la corporació, el senyor Antoni Peralta i Garcera. 
 
 

I N T E R V E N E N 
 
El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa l’article 13 del Text 
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 
de novembre. 



 

 

 
L’alcalde en 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. 
 
Ambdues 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 
 
I. Que d’acord amb l’article 28.1 en relació amb l’article 30 del Text refós de la Llei de 

l’organització comarcal de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, 
correspon al Consell Comarcal del Vallès Oriental prestar assistència tècnica als municipis 
que ho requereixin i, en tot cas, ha d’exercir aquestes funcions tenint en compte les 
necessitats dels diferents municipis. 

 
II. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant, el CONSELL COMARCAL, i 

l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en endavant l’ AJUNTAMENT, tenen subscrit un conveni 
per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura i de medi ambient i 
enginyeria. 

 
III. Que el 22 d’octubre de 2019, l’AJUNTAMENT ha sol·licitat al CONSELL COMARCAL la 

modificació del conveni vigent per ampliar la dedicació del servei d’assistència tècnica en 
matèria de medi ambient i enginyeria de 7 hores quinzenals a 7 hores setmanals a partir de l’1 
de novembre de 2019.  
 

D’acord amb les manifestacions exposades, les parts compareixents atorguen aquest acord que 
subjecten als següents 
 
 

P A C T E S 
Primer. Objecte 

 
És objecte d’aquest acord la modificació del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per 
part del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT en matèria d’arquitectura i de medi ambient i 
enginyeria, formalitzat el 16 de març de 2016 i ampliat el 20 de desembre de 2017, en el sentit 
següent: 

 
a) Ampliar la dedicació del servei d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria de 7 hores 

quinzenals a 7 setmanals a partir de l’1 de novembre de 2019. 
 
b) Fixar el cost total de l’assistència tècnica per a l’any 2019 en 28.5637,77 euros, dels quals 

912,51 euros corresponen a l’assistència de medi ambient i enginyeria. L’Ajuntament haurà 
d’abonar al Consell Comarcal la quantitat esmentada el 15 de desembre de 2019. 

 
c) Establir el cost total de l’assistència tècnica pels anys successius de vigència del conveni en 

33.111,36 euros, que s’haurà d’actualitzar segons allò establert al conveni. 
 
Segon. Vigència 
 
Aquesta modificació entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes a partir 
de l’1 de novembre de 2019. 
 



 

 

I, en senyal de conformitat les parts signen aquest acord amb l’assistència dels corresponents 
secretaris, que en donen fe.” 
 

3. Reconèixer el dret de nou-cents dotze euros amb cinquanta-un cèntims (912,51 €). 
 

4. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.” 
 
 
El president 
 
Alguna intervenció al respecte? Passaríem a votació. 
 
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 30 membres assistents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
12. Aprovar la modificació i la signatura del conveni per ampliar la dedicació del 
servei d'assistència tècnica en matèria d'arquitectura i de medi ambient i enginyeria 
amb l'Ajuntament de Santa Maria de Martorelles. 
 
Llegida la part dispositiva del dictamen de l’Àrea de Medi Ambient, de 13 de novembre de 
2019, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 30 d´octubre de 2019, el senyor Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient i 

Territori, ha emès l’informe següent: 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El Consell Comarcal té subscrit un conveni amb l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles per a la 
prestació d’assistència tècnica en virtut del qual presta a l’Ajuntament assistència en matèria 
d’arquitectura a raó de 8 hores setmanals i de medi ambient i enginyeria a raó de 3 hores setmanals. 
 
El cost de l’assistència tècnica concertada es va fixar en 17.479,28 euros per a l’any 2019, dels quals 
12.808,34 euros corresponen a arquitectura i 4.670,94 euros corresponen a enginyeria, import que 
l’Ajuntament havia d’abonar al Consell Comarcal per meitats iguals abans del 31 de gener i 31 de 
juliol. 
 
El 28 d’octubre de 2019 l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles ha sol·licitat al Consell Comarcal 
la modificació del conveni vigent per ampliar la dedicació en matèria d’enginyeria de 3 a 8 hores 
setmanals.  
 
Al Consell Comarcal li correspon assessorar els municipis mitjançant la prestació d'assistència 
tècnica, jurídica i econòmica, d'acord amb els articles 25 i 28 del Decret legislatiu, 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya. 
 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Modificar el conveni amb l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles, amb NIF P0825600-J, per 

ampliar la dedicació del servei d’assistència tècnica en matèria de medi ambient i enginyeria de 3 
a 8 hores setmanals a partir de l’1 de novembre de 2019. 

 
2. Establir el cost addicional per al 2019 d’aquesta ampliació en 1.301,04 euros. 

 



 

 

3. Fixar el 15 de desembre de 2019 com a termini de pagament de l’import de 1.301,04 euros 
corresponent a l’ampliació de la dedicació de 3 a 8 hores setmanals a partir de l’1 de novembre 
de 2019. 

 
4. Establir el cost total de l’assistència tècnica pels anys successius de vigència del conveni en 

25.264,18 euros, dels quals 12.808,34 corresponen a l’assistència d’arquitectura i 12.455,84  a 
l’assistència de medi ambient i enginyeria, que s’haurà d’actualitzar segons allò establert al 
conveni. 

 
5. Reconèixer el dret de mil tres-cents un euros amb quatre cèntims (1.301,04 euros), corresponent 

a l’ampliació de la dedicació de 3 a 8 hores setmanals a partir de l’1 de novembre de 2019, a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 10.46220 Assistència tècnica medi ambient i territori. 

 
2. El 13 de novembre 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 
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 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. 
 

5. 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. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Modificar el conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles en matèria 
d’arquitectura i de medi ambient i enginyeria, aprovat pel Ple del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental de 20 de gener de 2016 i formalitzat el 29 de gener de 2016 (codi 3-CV 
2016), prorrogat i modificat pel Ple de 22 de novembre de 2017 i formalitzat el 21 de 
febrer de 2018 (codi 223-P 2017), en el sentit següent: 
 
a) Ampliar la dedicació del servei d’assistència tècnica en matèria de medi ambient i 

enginyeria de 3 a 8 hores setmanals a partir de l’1 de novembre de 2019. 
 
b) Fixar el cost addicional per al 2019 d’aquesta ampliació en 1.301,04 euros, que 

l’Ajuntament haurà d’abonar abans del 15 de desembre de 2019. 
 

2. Aprovar el text de la modificació proposada d’acord amb el contingut següent: 
 

“R E U N I T S 
 
D’una part, el senyor Francesc Colomé Tenas, 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 Lluís Marià Pintor Matos, alcalde de l’Ajuntament de Santa Maria de 
Martorelles, assistit per la secretària de la corporació, la senyora Laura Naveros Ferrer. 
 
 

I N T E R V E N E N 
 
El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa l’article 13 del Text 
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 
de novembre. 
 
L’alcalde en 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. 
 
Ambdues 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 
 



 

 

I. Que d’acord amb l’article 28.1 en relació amb l’article 30 del Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, correspon al Consell Comarcal del Vallès Oriental prestar assistència tècnica 
als municipis que ho requereixin i, en tot cas, ha d’exercir aquestes funcions tenint en 
compte les necessitats dels diferents municipis. 

 
II. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant, el CONSELL COMARCAL, i 

l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles, en endavant l’ AJUNTAMENT, tenen subscrit un 
conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura i de medi ambient i 
enginyeria. 

 
III. Que el 28 d’octubre de 2019, l’AJUNTAMENT ha sol·licitat al CONSELL COMARCAL la 

modificació del conveni vigent per ampliar la dedicació del servei d’assistència tècnica en 
matèria de medi ambient i enginyeria de 3 a 8 hores setmanals a partir de l’1 de novembre de 
2019.  
 

D’acord amb les manifestacions exposades, les parts compareixents atorguen aquest acord que 
subjecten als següents 
 
 

P A C T E S 
 
Primer. Objecte 

 
És objecte d’aquest acord la modificació del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per 
part del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT en matèria de medi ambient i enginyeria, 
formalitzat el 29 de gener de 2016 i ampliat el 22 de novembre de 2017, en el sentit següent: 

 
a) Ampliar la dedicació del servei d’assistència tècnica en matèria de medi ambient i arquitectura 

de 3 a 8 hores setmanals a partir de l’1 de novembre de 2019. 
 
b) Fixar el cost addicional per al 2019 d’aquesta ampliació en 1.301,04 euros, que l’Ajuntament 

haurà d’abonar abans del 15 de desembre de 2019.  
 

c) Establir el cost total de l’assistència tècnica pels anys successius de vigència del conveni en 
25.264,18 euros, dels quals 12.808,34 corresponen a l’assistència d’arquitectura i 12.455,84  
a l’assistència de medi ambient i enginyeria, que s’haurà d’actualitzar i abonar segons allò 
establert al conveni. 
 

 
Segon. Vigència 
 
Aquesta modificació entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes a partir 
de l’1 de novembre de 2019. 
 
I, en senyal de conformitat les parts signen aquest acord amb l’assistència dels corresponents 
secretaris, que en donen fe.” 
 

3. Reconèixer el dret de mil tres-cents un euros i quatre cèntims (1.301,04 €). 
 

4. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.” 
 
El president 
 
Alguna intervenció al respecte? Passaríem a votació. 
 
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 30 membres assistents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 



 

 

 
 
13. Aprovar la liquidació del cost de l’assistència tècnica en matèria d’arquitectura 
tècnica prestada a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana. 
 
Llegida la part dispositiva del dictamen de l’Àrea de Medi Ambient, de 13 de novembre de 
2019, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 3 d´octubre de 2019, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient i 

Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 28 de desembre de 2015 l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental van subscriure un conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria 
d’arquitectura tècnica amb una dedicació de 20 hores setmanals i amb vigència des de l’1 de gener 
de 2016 i fins a 31 de desembre de 2017, amb la possibilitat de fer dues pròrrogues de dos anys cada 
una. 
 
El Ple del Consell Comarcal de 20 de desembre de 2017 va aprovar la pròrroga del conveni de 
col·laboració per a la prestació d’assistència en matèria d’arquitectura tècnica a partir de l’1 de gener 
de 2018.  
 
El cost anual per a l’any 2018 de l’assistència en matèria d’arquitectura tècnica es va fixar en trenta 
mil cinc-cents tretze euros amb noranta-sis cèntims (30.513,96 €). El número d’operació comptable 
del document RD és el 12018000221, i a data d’avui no s’ha rebut cap ingrés. 
 
El 31 d’agost de 2018 va cessar la relació amb el Consell Comarcal la persona adscrita al servei 
d’arquitectura tècnica, per tal d’incorporar-se a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana. Per aquest 
motiu, el Consell Comarcal va deixar de prestar l’assistència convinguda en matèria de medi ambient i 
enginyeria. 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Fixar en 20.342,64 euros el cost de l’assistència tècnica en matèria d’arquitectura tècnica 

efectivament prestada a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana fins al 31 d’agost de 2018. 
 

2. Donar de baixa  l’import de 10.171,32 € corresponent al dret reconegut per l’assistència tècnica 
en medi ambient i enginyeria i l’assistència en arquitectura de l’exercici 2018 a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 01 46220: 

 

Àmbit de l’assistència Drets 2018 
Esmena 

aportació 
Baixa 

Arquitectura 30.513,96 €  20.342,64  €  10.171,32 €  

 
3. Fixar el 10 de desembre de 2019 com a termini de pagament de l’import de 20.342,64 euros, 

corresponent al cost de l’assistència tècnica efectivament prestada a l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana en matèria d’arquitectura tècnica durant l’any 2018, en el període comprès 
entre l’1 de gener i el 31 d’agost de 2018.” 

 
2. El 13 de novembre 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 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. 

 
2. 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. 
 

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 és el competent per exercir les 
altres atribucions que expressament li assignen les lleis i aquelles que la legislació 
assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals. 

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Fixar en 20.342,64 euros el cost de l’assistència tècnica en matèria d’arquitectura tècnica 

efectivament prestada a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana des de l’1 de gener 
de 2018 fins al 31 d’agost de 2018. 
 

2. Donar de baixa  l’import de 10.171,32 € corresponent al dret reconegut per l’assistència 
tècnica en arquitectura tècnica de l’exercici 2018 a càrrec de l’aplicació pressupostària 
01 46220: 
 

Àmbit de l’assistència Drets 2018 
Esmena 

aportació 
Baixa 

Arquitectura 30.513,96 €  20.342,64  €  10.171,32 €  

 
3. Fixar el 10 de desembre de 2019 com a data límit de pagament de l’import de 20.342,64 

euros, corresponent al cost de l’assistència tècnica efectivament prestada a l’Ajuntament 
de Santa Eulàlia de Ronçana en matèria d’arquitectura tècnica durant l’any 2018, en el 
període comprès entre l’1 de gener i el 31 d’agost de 2018, i requerir llur pagament a 
l’Ajuntament Santa Eulàlia de Ronçana mitjançant la notificació d’aquests acords.  
 

4. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.” 
 
 
El president 
 
Alguna intervenció al respecte? Passaríem a votació. 
 
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 30 membres assistents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
14. Aprovar la liquidació del cost de l’assistència tècnica en matèria d’arquitectura i 
medi ambient i enginyeria prestada a l’Ajuntament de Vallgorguina. 



 

 

 
Llegida la part dispositiva del dictamen de l’Àrea de Medi Ambient, de 13 de novembre de 
2019, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 25 de setembre de 2019, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l'Àrea de Medi 

Ambient i Territori, ha emès l’informe següent: 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 20 de maig de 2016 l’Ajuntament de Vallgorguina i el Consell Comarcal del Vallès Oriental van 
subscriure un conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura. 
 
El 21 de febrer de 2018 l’Ajuntament de Vallgorguina i el Consell Comarcal del Vallès Oriental van 
formalitzar la pròrroga de l’esmentat conveni pel període comprès entre l’1 de gener de 2018 i el 31 
de desembre de 2019. 
  
El 13 de juny de 2019 l’Ajuntament de Vallgorguina i el Consell Comarcal del Vallès Oriental van 
formalitzar l’ampliació de la dedicació en matèria d’arquitectura de 14 a 21 hores setmanals a partir de 
l’1 de gener de 2019. 
 
El 9 d’abril de 2019 l’Ajuntament de Vallgorguina va sol·licitar al Consell Comarcal l’ampliació del 
conveni vigent per incorporar l’assistència en matèria de medi ambient i enginyeria amb una dedicació 
de 14,5 hores setmanals, a partir de l’1 d’octubre de 2019. 
 
El cost anual per a l’any 2019 de l’assistència en matèria d’arquitectura i de medi ambient i enginyeria 
es va fixar respectivament en trenta-tres mil dos-cents vuitanta-sis euros amb setanta-cinc cèntims 
(33.286,75 €) i en cinc mil sis-cents quaranta-quatre euros amb cinc cèntims (5.644,05 €). El número 
d’operació comptable del document RD és el 120180002585, i a dia d’avui no s’ha rebut cap ingrés. 
 
El 18 de juliol de 2019 l’Ajuntament va sol·licitar al Consell Comarcal la modificació del conveni per 
deixar de prestar assistència tècnica en matèria d’arquitectura i mantenir únicament la prestació 
d’assistència de medi ambient i enginyeria. 
 
El 23 de juliol de 2019 va cessar la relació amb el Consell Comarcal la persona adscrita al servei 
d’arquitectura, per tal d’incorporar-se a l’Ajuntament de Vallgorguina. Per aquest motiu, el Consell 
Comarcal va deixar de prestar l’assistència convinguda en matèria d’arquitectura. 
 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
 
1. Fixar en 24.345,48 euros el cost de l’assistència tècnica efectivament prestada a l’Ajuntament de 

Vallgorguina el 2019, dels quals 18.701,43 euros corresponen a l’assistència en matèria 
d’arquitectura fins al 23 de juliol de 2019 i 5.644,05 euros a la de medi ambient i enginyeria des 
de l’1 d’octubre fins al 31 de desembre de 2019. 
 

2. Donar de baixa  l’import de 14.585,32 € corresponent als drets reconeguts per  l’assistència 
tècnica en matèria d’arquitectura de l’exercici 2019 a càrrec de l’aplicació pressupostària 10 
46220: 

 

Àmbit de l’assistència 
 

Drets 2019 
Esmena 

aportació 
Baixa 

Arquitectura    33.286,75 €    18.701,43 €    14.585,32 €  

Medi ambient i enginyeria      5.644,05 €      5.644,05 €              0,00 €  

     38.930,80 €    24.345,48 €    14.585,32 €  



 

 

 
3. Fixar el 31 d’octubre de 2019 com a termini de pagament de l’import de 24.345,48 euros, 

corresponent al cost de l’assistència tècnica prestada a l’Ajuntament de Vallgorguina en matèria 
d’arquitectura de l’1 de gener al 23 de juliol de 2019 i en matèria de medi ambient i enginyeria de 
l’1 d’octubre al 31 de desembre de 2019.” 

 
2. El 13 de novembre 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 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. 

 
2. 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. 
 

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 és el competent per exercir les 
altres atribucions que expressament li assignen les lleis i aquelles que la legislació 
assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Fixar en 24.345,48 euros el cost de l’assistència tècnica efectivament prestada a 

l’Ajuntament de Vallgorguina el 2019, dels quals 18.701,43 euros corresponen a 
l’assistència en matèria d’arquitectura fins al 23 de juliol de 2019 i 5.644,05 euros a la de 
medi ambient i enginyeria des de l’1 d’octubre fins al 31 de desembre de 2019. 
 

2. Donar de baixa  l’import de 14.585,32 € corresponent als drets reconeguts per  
l’assistència tècnica en matèria d’arquitectura de l’exercici 2019 a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 10 46220: 
 

Àmbit de l’assistència 
 

Drets 2019 
Esmena 

aportació 
Baixa 

Arquitectura    33.286,75 €    18.701,43 €    14.585,32 €  

Medi ambient i enginyeria      5.644,05 €      5.644,05 €              0,00 €  

     38.930,80 €    24.345,48 €    14.585,32 €  

 
3. Fixar el 10 de desembre de 2019 com a data límit de pagament de l’import de 24.345,48 

euros, corresponent al cost de l’assistència tècnica prestada a l’Ajuntament de 
Vallgorguina en matèria d’arquitectura de l’1 de gener al 23 de juliol de 2019 i en matèria 
de medi ambient i enginyeria de l’1 d’octubre al 31 de desembre de 2019, i requerir llur 
pagament a l’Ajuntament de Vallgorguina mitjançant la notificació d’aquests acords.  



 

 

 
4. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Vallgorguina.” 
  
 
El president 
 
Alguna intervenció al respecte? Passaríem a votació. 
 
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 30 membres assistents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
15. Aprovar el calendari fiscal de l'any 2020. 
 
Llegida la part dispositiva del dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 13 de novembre 
de 2019, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 15 d´octubre de 2019, la senyora Carme Torrabadella Vilaseca, tresorera, ha emès 

l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
Les comarques poden establir preus públics, de conformitat amb allò que es preveu en les 
respectives normes de creació i en els termes establerts a l’article 152.1 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 març. 
 
L’article 39.1.b) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa que les finances de les comarques es nodreixen, entre 
d’altres, per les taxes per a la prestació de serveis o la realització d’activitat de la seva competència. 
 
El Consell Comarcal té aprovat diversos preus públics entre els quals hi ha l’Ordenança reguladora 
del preu públic per a la prestació del servei de transport adaptat i l’Ordenança reguladora del preu 
públic per a la prestació del servei de transport escolar. 
 
El 21 de novembre de 2011, el Ple del Consell Comarcal va delegar en la Diputació de Barcelona 
perquè mitjançant el seu Organisme de Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquest Consell 
Comarcal, les competències de recaptació dels ingressos de dret públic que a continuació 
s’especifiquen: 
 
- Preu públic per a la prestació del servei de transport escolar i Preu públic per a la prestació del 

servei de transport adaptat. 
 

Les funcions que en relació a la recaptació de preus públics es deleguen són: 
 
- Notificar la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan competent del Consell Comarcal. 
- Recaptació dels deutes en període executiu. 
- Liquidació d’interessos de demora. 
- Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
- Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
- Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 

 
 

FONAMENTS DE DRET 



 

 

 
L’article 24 del Reglament general de recaptació aprovat per Reial decret 939/2005, de 29 de juliol 
estableix els anuncis de cobrança. La comunicació del període de pagament s’ha de dur a terme de 
forma col·lectiva, i s’han de publicar els edictes corresponents en el butlletí oficial que correspongui i 
a les oficines dels ajuntaments afectats. Els edictes es poden divulgar pels mitjans de comunicació 
que es considerin adequats. 
 
L’article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributaria estableix que els tributs de 
cobrament per rebut, una vegada notificada la liquidació corresponent a l’alta en el respectiu registre, 
padró o matrícula, podran notificar-se col·lectivament les successives liquidacions mitjançant edictes 
que així ho adverteixin. 
 
L’article 9 de l’ordenança general reguladora dels preus públics del Consell Comarcal aprovada pel 
Ple de 14 de novembre de 2001 disposa que pel pagament del preu públic, el Consell Comarcal pot 
establir períodes de venciment mitjançant el Reglament del mateix servei o per acords de caràcter 
general. 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
Aprovar el calendari fiscal per a l’any 2020 a efectes de cobrament en període voluntari els padrons 
fiscals que es detallen en els següents termes: 
 

CALENDARI FISCAL PER A L'ANY 2020 

 
PERIODE VOLUNTARI 

PADRÓ DATA CÀRREC FI 

GENER TRANSPORT ADAPTAT 27/01/2020 30/03/2020 

2N PAGAMENT CURS 2019/2020 20/02/2020 17/04/2020 

FEBRER TRANSPORT ADAPTAT 26/02/2020 22/04/2020 

MARÇ TRANSPORT ADAPTAT 26/03/2020 25/05/2020 

ABRIL TRANSPORT ADAPTAT 27/04/2020 22/06/2020 

MAIG TRANSPORT ADAPTAT 27/05/2020 20/07/2020 

JUNY TRANSPORT ADAPTAT 26/06/2020 17/08/2020 

JULIOL TRANSPORT ADAPTAT 27/07/2020 14/09/2020 

SETEMBRE TRANSPORT ADAPTAT 25/09/2020 16/11/2020 

OCTUBRE TRANSPORT ADAPTAT 27/10/2020 22/12/2020 

1R PAGAMENT CURS 2020/2021 19/11/2020 18/01/2021 

NOVEMBRE TRANSPORT ADAPTAT 26/11/2020 21/01/2021 

DESEMBRE TRANSPORT ADAPTAT 28/12/2020 22/02/2021 

 
Establir com a mitjà de pagament el càrrec en compte facilitat pels obligats al pagament de les 
ordenances.” 

 
2. El 13 de novembre 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 24 del Reglament general de recaptació aprovat per Reial decret 939/2005, de 

29 de juliol estableix els anuncis de cobrança. La comunicació del període de pagament 
s’ha de dur a terme de forma col·lectiva, i s’han de publicar els edictes corresponents en 
el butlletí oficial que correspongui i a les oficines dels ajuntaments afectats. Els edictes 
es poden divulgar pels mitjans de comunicació que es considerin adequats. 
 

2. L’article 22.2 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, l’article 52.2 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 l’article 50 del Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització, 



 

 

funcionament i règim jurídic dels ens locals en que s’estableixen les competències del 
Ple. 
 

3. L’article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, d’ara LGT, 
estableix que els tributs de cobrament per rebut, una vegada notificada la liquidació 
corresponent a l’alta en el respectiu registre, padró o matrícula, podran notificar-se 
col·lectivament les successives liquidacions mitjançant edictes que així ho adverteixin. 
 

4. L’article 9 de l’ordenança general reguladora dels preus públics del Consell Comarcal 
aprovada pel Ple de 14 de novembre de 2001 disposa que pel pagament del preu públic, 
el Consell Comarcal pot establir períodes de venciment mitjançant el Reglament del 
mateix servei o per acords de caràcter general. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO, al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el calendari fiscal per a l’any 2020 dels preus públics que es detallen en els 

termes següents: 
 

 
PERIODE VOLUNTARI 

PADRÓ DATA CÀRREC FI 

GENER TRANSPORT ADAPTAT 27/01/2020 30/03/2020 

2N PAGAMENT CURS 2019/2020 20/02/2020 17/04/2020 

FEBRER TRANSPORT ADAPTAT 26/02/2020 22/04/2020 

MARÇ TRANSPORT ADAPTAT 26/03/2020 25/05/2020 

ABRIL TRANSPORT ADAPTAT 27/04/2020 22/06/2020 

MAIG TRANSPORT ADAPTAT 27/05/2020 20/07/2020 

JUNY TRANSPORT ADAPTAT 26/06/2020 17/08/2020 

JULIOL TRANSPORT ADAPTAT 27/07/2020 14/09/2020 

SETEMBRE TRANSPORT ADAPTAT 25/09/2020 16/11/2020 

OCTUBRE TRANSPORT ADAPTAT 27/10/2020 22/12/2020 

1R PAGAMENT CURS 2020/2021 19/11/2020 18/01/2021 

NOVEMBRE TRANSPORT ADAPTAT 26/11/2020 21/01/2021 

DESEMBRE TRANSPORT ADAPTAT 28/12/2020 22/02/2021 

 
2. Establir com a mitjà de pagament el càrrec en compte facilitat pels obligats al pagament 

de les ordenances. 
 
Transcorreguts els terminis assenyalats com a períodes de pagament voluntari, sense 
que el deute hagi estat ingressat, es veurà incrementat amb els recàrrecs i els interessos 
de demora corresponents. El recàrrec serà del 5 per 100 quan el deute es satisfaci 
abans que hagi estat notificada la provisió de constrenyiment, del 10 per cent si el deute 
es satisfà una vegada notificada la provisió de constrenyiment i dintre dels terminis de 
l'article 62.5 de la LGT, i del 20 per cent mes els interessos de demora transcorregut el 
dit termini. 
 

3. Aprovar l’exposició pública del padrons, esmentats en el punt anterior, que començaran 
a contar des del punt primer, aquesta és de vint dies naturals a comptar des de l’inici del 
període voluntari de pagament. Mitjançant aquesta exposició publica de padrons, es 
notificar col·lectivament les liquidacions incloses en aquests, a l’empara del previst a 
l’article 102.3 de la LGT. 
 



 

 

Durant el període d’exposició publica de padrons, qualsevol persona podrà consultar 
l’expedient, llevat de les dades excloses del dret d’accés. La consulta es podrà fer 
directament al Consell Comarcal; tot allò de conformitat amb el que preveu la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de regim jurídic i de procediment de les administracions publiques 
de Catalunya, en els seus articles 52.2 i 58.3.” 

 
El president 
 
Alguna intervenció al respecte? Passaríem a votació. 
 
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 30 membres assistents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
16. Aprovar les bases que regeixen la convocatòria per a la selecció i provisió de llocs 
de treball temporal. 
 
Llegida la part dispositiva del dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 13 de novembre 
de 2019, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 4 de novembre de 2019 el senyor Oscar Frias i Perez, cap de l’Àrea de Persones i 

Valors, ha emès l’informe següent: 
 

Persones i valors 
EXP: X2019007964 

 “ 
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 3 d’agost de 2016, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Departament  de Treball, Afers 
Socials i Famílies, vam formalitzar 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.  En aquest context es van establir nous marc de relació entre el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, i els ajuntaments de la comarca per a la gestió i la prestació dels 
servei socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.  
 

3. El 18 de maig de 2016, el Ple del Consell Comarcal ha aprovat el contingut i la signatura del 
conveni per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social amb l’Ajuntament d’Aiguafreda. 

 
4. El 20 de març de 2019, el Ple del Consell Comarcal ha aprovat el contingut i la signatura del 

conveni per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social amb l’Ajuntament d’Aiguafreda. 
 

5. El 15 de juliol de 2015 la senyora Neus Moral i Serrat, amb DNI ***2194** signa un contracte de 
treball d’obra i servei determinat als efectes d’ocupar la plaça d’educadora social  a mitja jornada als 
Serveis Bàsics d’atenció Social d’Aiguafreda del Consell Comarcal del Vallès Oriental. El 14 de 
setembre de 2015  la senyora Neus Moral i Serrat i el gerent del Consell Comarcal, Ignasi Valls i 
Vilaró signen l’acord per ampliar la jornada a temps complet.  
 

6. El 25  de juliol  de 2019 la senyora Maria Bretcha Torres, amb DNI ***7024** signa un contracte de 
treball d’obra i servei determinat als efectes d’ocupar la plaça d’educadora social  a mitja jornada als 
Serveis Bàsics d’atenció Social de Vilanova del Vallès del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  

 

7. 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. 

 
8. Per atendre els compromisos derivats dels convenis signats resulta necessari seleccionar dos llocs 

de treball temporals de educador/a social amb les funcions següents:  
 

 
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. 

 
9. A aquests lloc de treball corresponent les retribucions corresponents al grup A2 d’acord amb el 

detall següent:  
 

Sou base:  1.017,79 euros 
Complement de destí: 371,41 euros 
Complement específic: 988,17 euros 
 

10. Aquestes retribucions seran a càrrec de les partides 20 23102 13100 i 20 3102 16000  del 
Pressupost general d’ingressos i despeses de 2020.  

 
 

Per això,  
PROPOSO:  

 
1. Iniciar el procés per al a selecció de dos educadors/es socials, del grup de classificació A2, 

subescala tècnica de gestió diplomats/des en educació social o habilitats, escala d’administració 
general, de la plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal adscrits un a l’Equip 
bàsic de serveis socials d’Aiguafreda-Figaró-Montmany i Tagamanent, i l’altre, a l’Equip bàsic de 



 

 

serveis socials de Vilanova del Vallès. 
 

2. A aquests lloc de treball corresponent les retribucions següents:  
 

Sou base:  1.017,79 euros 
Complement de destí: 371,41 euros 
Complement específic: 988,17 euros 

 
 

2. El 29 d’octubre de 2019 la senyora Silvia Perez i Corts, cap de l’Àrea de Polítiques 
Socials i d’Igualtat, ha emès l’informe següent:  

EXP: X2019007782 

 
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)  
 

4. El 30 de maig de 2019 , l’Ajuntament de Vallromanes i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, van 
formalitzar la modificació del Conveni per a la gestió i prestació del Servei Bàsic d'Atenció Social 
(56-CV 2019), on s’establia que la dedicació del/a treballador/a social passava del 30% al 50% de 
la jornada laboral. 
 

5. El 13 de setembre de 2017, l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles i el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, van formalitzar el Conveni per a la gestió i prestació del Servei bàsic d’atenció 
social. (63-CV 2017)  
 

6. El 24 de maig de 2019 , l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles i el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, van formalitzar la modificació del Conveni per a la gestió i prestació del Servei 
Bàsic d'Atenció Social (42-M 2019), on s’establia que a partir de l’1 de març de 2019 el perfil 
professional dedicat a desenvolupar les obligacions establertes per a la gestió i prestació del servei 
bàsic d’atenció social passava de ser educador/a social a treballador/a social, amb una dedicació 
de 9 hores setmanals. 
 

7. En data 28 d’octubre de 2019, amb registre d’entrada E2019014980, l’Ajuntament Santa Maria de 
Martorelles, mitjançant un escrit del seu alcalde, el senyor Lluís Pintor, sol·licita un augment de la 
jornada del/a treballador/a social, passant de 9 hores setmanals a una dedicació del 50% de la 
jornada laboral. En el mateix escrit sol·licita la modificació del conveni corresponent. 
 
 

8. En data 23 d’octubre de 2019, amb registre d’entrada E2019014741, la treballadora social Blanca 
Martín Pleguezuelos, que actualment es troba prestant els seus serveis a l’Ajuntament de 
Vallromanes amb una dedicació del 50% de la jornada laboral i 9 hores setmanals a l’Ajuntament 
de Santa Maria de Martorelles, exposa que finalitza la seva relació laboral amb el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental el dia 8 de novembre de 2019. 
 

9. La plaça que ocupava la senyora Blanca Martin corresponia a les següents dedicacions: 
- 50% als Serveis Bàsics d’Atenció Social de l’ajuntament de Vallromanes 
- 25% als Serveis Bàsics d’Atenció Social de l’ajuntament de Santa Maria de Martorelles 
- 25% de tècnica de gestió del transport adaptat del Consell Comarcal 

 



 

 

10.  Amb la contractació d’un/a treballadora social per cobrir el 50% a Vallromanes i 50% a Santa Maria 
de Martorelles, quedarà pendent de resoldre el 25% de dedicació per la gestió del transport adaptat del 
Consell Comarcal. 
 
Per tant, PROPOSO, 

 
1. Fer un procés per contractació per urgència d’un/a treballador/a social amb una dedicació del 100% 
de jornada, 50% per l’Ajuntament de Vallromanes i 50% per l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles, 
als efectes d’ocupar el lloc que deixa vacant la senyora Blanca Martin Pleguezuelos, mentre duri el 
procés de selecció. 
 
2. L’aprovació de les bases i convocatòria per cobrir la vacant de treballador/a social dels Serveis Bàsics 
d’Atenció Social de Vallromanes i Santa Maria de Martorelles, a 100% de jornada. 
 
3. Iniciar els tràmits per a la modificació del Conveni per a la gestió i prestació del Servei bàsic d’atenció 
social de Santa Maria de Martorelles, per tal de contemplar l’increment de la dedicació del/a 
treballador/a social al 50% de jornada laboral. 
 
4. Adequar la plaça que ocupa la senyora Blanca Martin a 100% de dedicació per als Serveis Bàsics 
d’Atenció Social de Vallromanes i Santa Maria de Martorelles.” 

 
 

3. El 13 de novembre 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, 
 
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:  
 
ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT 
 
- Dues places d’educador/a social del grup de classificació A2, subescala tècnica de 

gestió de la plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal, adscrita 
la primera plaça als Serveis Bàsics d’Atenció Social d’Aiguafreda, Figaró-Montmay 
i Tagament,  i la segona plaça als Serveis Bàsics d’Atenció Social de Vilanova del 
Vallès de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat (EXP. 2019007964). 

 
SOU BRUT ANUAL: 32.732,18 € 

 
El sistema de selecció i provisió d’aquestes places serà per concurs oposició i torn lliure. 
Les tasques que es desenvoluparan en aquests llocs de treball seran en relació amb les 
funcions següents: 
 
Les previstes al Decret 142/2010, d'11 d'octubre, d'aprovació de la cartera de serveis 
socials de Catalunya 2010-2013. 
 

 
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. 

 
- Una plaça de treballador/a social del grup de classificació A2, subescala tècnica de 

gestió de la plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal adscrita 
als Serveis Bàsics d’Atenció Social de Santa Maria de Martorelles i Vallromanes de 
l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat. (EXP. X2019007782). 

 
SOU BRUT ANUAL: 32.732,18 € 

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

 
Les previstes al Decret 142/2010, d'11 d'octubre, d'aprovació de la cartera de serveis 
socials de Catalunya 2010-2013. 

 
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 
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 POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT 
 

 Places d’educador/a social: Grau en Educació  Social o equivalent. 

 Places de treballador/a social: Grau en Treball Social o habilitat. 
 

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 de Polítiques Socials i d’Igualtat 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 
VII). 

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

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

sol·licitud en model oficial que està disponible a la pàgina web d’aquest Consell 
Comarcal   www.vallesoriental.cat, pels següents mitjans: 
a) En el registre electrònic del Consell Comarcal o en el registre electrònic de les 

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

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

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

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

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

 
a) Fotocòpia del document d’identitat. 
b) Currículum vitae. 
c) Fotocòpia de la titulació acadèmica exigida a les bases. 
d) Fotocòpia de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats i valorables a la 

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

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:  
 

A1: 31,65 euros 
A2: 31,65 euros 

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

4. Llista d’aspirants admesos i exclosos 
 

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el president del Consell Comarcal dicta un 
decret, en el termini d’un mes, i declara aprovada la llista provisional dels aspirants admesos 
i exclosos, que s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Es 
concedeix un termini de deu dies hàbils a l’efecte d’efectuar reclamacions, en els termes que 
preveu l’article 68 de la LPACAP. 
 
Així mateix, a l’esmentat decret s’anuncia el lloc, la data i l’hora d’inici de les proves; l’ordre 
d’actuació dels aspirants i la composició del tribunal qualificador. 
 
La relació d’admesos ha de contenir el nom, els cognoms dels aspirants, ordenats 
alfabèticament segons els cognoms. 
 
La relació d’exclosos, que figura a continuació de l’anterior, s’ordena, en primer lloc, per les 
causes d’exclusió, d’acord amb els requisits i les formalitats exigits en aquestes bases i, dins 
de cada grup, per l’ordre alfabètic del cognom dels aspirants, amb expressió del document 
d’identitat. 

 
 

5. Tribunal qualificador 
 
El tribunal qualificador de les proves nomenat pel president del Consell Comarcal està 
constituït per: 
 
a) President 
 

- El cap de l’Àrea de Persones i Valors o persona en qui delegui. 



 

 

 
b) Vocals (amb veu i vot) 
 

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

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

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

 
El tribunal pot disposar de l’assessorament d’especialistes, per a totes o algunes de les 
proves, els quals s’han de limitar a l’exercici de les seves especialitats tècniques. 
 
El tribunal ha d’adoptar les previsions necessàries perquè els aspirants amb disminució 
gaudeixin de condicions similars, per dur a terme les proves, a les de la resta dels aspirants. 
El tribunal pot demanar prèviament l’informe de l’administració laboral sanitària o dels 
òrgans competents en matèria de disminució pel que fa als aspirants que hagin al·legat 
aquesta condició. 
 
La no presentació d’un/a aspirant a qualsevol de les proves en el moment de ser cridat 
determina automàticament la pèrdua del dret a participar en la prova i en les successives, i 
queda  exclòs, en conseqüència, del procés selectiu. 
 
L’abstenció i recusació dels membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 
28 i 29 de la LPACAP. 
 
6. Inici i desenvolupament del procediment de selecció 
 
El procediment de selecció s’inicia amb la convocatòria, que correspon al president del 
Consell Comarcal, 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 POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT 
 
- Proves per les places d’educador/a social del grup de classificació A2, subescala 

tècnica de gestió de la plantilla del personal laboral temporal del Consell 
Comarcal, adscrita la primera plaça als Serveis Bàsics d’Atenció Social 



 

 

d’Aiguafreda, Figaró-Montmay i Tagament i la segona plaça als Serveis Bàsics 
d’Atenció Social de Vilanova del Vallès.  
 

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 d’1 punt per 
any o fracció superior a 6 mesos, fins a un màxim de 6 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 
 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. 
 
- Proves d’una plaça de treballador/a social del grup de classificació A2, subescala 

tècnica de gestió de la plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal 
adscrita als Serveis Bàsics d’Atenció Social de Santa Maria de Martorelles i 
Vallromanes de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat. (EXP. X2019007782). 

 
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 d’1 punt per 
any o fracció superior a 6 mesos, fins a un màxim de 6 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 
 1 punts....................de més de 300 hores 
 

L'acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació 
de l'entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits. En el 
supòsit que no s'especifiqui la duració en hores o crèdits o sigui inferior a 15 hores, quedarà 
a criteri del tribunal la valoració o no del mèrit. En cas que es valori, es farà aplicant la 
puntuació mínima establerta a les bases específiques. 
 
 
7. Qualificació final 
 
La qualificació final és el resultat de sumar la puntuació obtinguda de la fase de concurs més 
l’obtinguda a la fase d’oposició.  
 



 

 

8. Relació d’aprovats i proposta de nomenament i de contractacions 
 
Després d’efectuar la qualificació dels exercicis, el tribunal farà pública al tauler d’anuncis 
del Consell Comarcal la llista dels aspirants que hagin superat la totalitat de les proves per 
ordre de puntuació, i la trametrà a la Gerència del Consell Comarcal, perquè nomeni als 
funcionaris interins i contracti el personal laboral. 

  
En cas d’empat, l’ordre s’establirà atenent, en primer lloc i en els procediments de concurs 
oposició, a la persona aspirant que hagi obtingut la major puntuació en la fase d’oposició. Si 
persisteix l’empat, així com en els procediments d'oposició, segons la puntuació obtinguda 
en la quarta prova (pràctica). Si encara persisteix l'empat, es faculta l’òrgan de selecció per 
ordenar una prova d’aptitud relacionada amb les funcions pròpies de les places convocades 
que determinarà l’aspirant amb millor capacitat. 
 
El tribunal, no obstant això, només pot declarar aprovats un nombre d’aspirants no superior 
al de les places objecte de la convocatòria.  
 
9. Presentació de documents 
 
Els/les aspirants proposats/des han de presentar als Serveis de 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  (PLACES DE POLÍTIQUES SOCIALS )  
 
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 territorial 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) 
 
ANNEX II 
 
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 intervenció al respecte? Passaríem a votació. 
 
El Ple aprova el dictamen amb els 18 vots a favor de per part del Grup Comarcal Socialista, 
els senyors i les senyores Emiliano Cordero Soria, Eva Maria Díaz Medina, Carles 
Fernández Pérez, Marialluïsa Ferré Garcia, Francesc Juzgado Mollá, Joan Ramon i 
Bernabé, Francesc Sánchez Castilla, Juan Manuel Segovia Ramos i Eduard Vallhonesta 
Alarcón; per part del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts) per Catalunya, els senyors i 
les senyores Gemma Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, Francesc Colomé Tenas, Joan 
Daví Mayol, Joan Pons Fiori i Marc Uriach Cortinas; per part del Grup Comarcal d’En Comú 
Guanyem, els senyors Jordi Manils Tavío i José Antonio Montero Domínguez i per part del 
Grup Comarcal de Ciutadans, del senyor Manuel Losada Seivane. I les 12 abstencions de, 
per part del Grup Comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les 
senyores Marc Candela i Callado, Núria Carné i Navarro, Anna Cella i Navarro, Assia 
Cherdal i Roukha, Joan Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomas, Pamela Isús i Sauri, 
Ignasi Martínez Murciano, Magalí Miracle i Rigalós, Imma Ortega i Martí i Marina Planellas i 
Alegre i per part del Grup Comarcal CUP Vallès Oriental – Alternativa Municipalista, el 
senyor Luís Toral Ortega. 
 
 
17. Aprovar la monografia de competències de la Gerència. 
 
Llegida la part dispositiva del dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 13 de novembre 
de 2019, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 10 d’abril de 2019, el Ple va aprovar el Pla d’Infraestructura Ètica, document que neix 

amb la vocació de respondre a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno i la Llei 19/2014 del Parlament de 
Catalunya però que també és el resultat d’una reflexió entorn a la vocació de servei 
públic i els elements que han de composar tota infraestructura ètica.  

 
2. Aquest Pla es composa de vuit elements: compromís polític per portar-la a terme, 

mecanismes eficaços de responsabilitat política, codis de conducta viable -especialment 
codis ètics i programes de Compliance-, mecanismes d’adaptació professional, 
condicions generals del servei públic que hi ajudin, un cos coordinador de l’ètica i una 
societat civil activa fent el paper de vigilant de l’actuació dels servidors públics 

 



 

 

3. Des de l’Àrea de Persones i Valors del Consell Comarcal es treballa en l’establiment d’un 
model integrat de Recursos Humans i, en aquest sentit, en els darrers anys  s’estan 
desplegant diferents actuacions connectades amb l’estratègia de  l’organització.  

 
4. El Reglament Orgànic del Consell Comarcal (ROC) del Vallès Oriental aprovat el 10 

d'abril de 2019 estableix que la persona titular de la Gerència tindrà la consideració de 
personal directiu professional, regula el regim jurídic del lloc i procediment de selecció.  

 
5. Per a dur a terme el que el que el Reglament Orgànic estableix entorn al procediment de 

selecció i nomenament de lloc de treball gerencial es requereix d’elaboració d’un 
diccionari de competències que reculli el perfil competencial d’aquest lloc de treball. 

 
6. El Consell Comarcal no disposa internament del coneixement específic i especialitat en 

competències necessari per a l’elaboració d’un diccionari de competències  d’aquest 
perfil competencial, i es sol·licita un recurs tècnic per la selecció i provisió de llocs de 
treball a la Diputació de Barcelona mitjançant el Catàleg de Serveis de la Xarxa de 
Governs Locals de l’any 2019, dins l’Àrea de Presidència, Millora de l’organització dels 
ens locals incorpora. 

 
7. El 6 de novembre de 2019, la Diputació de Barcelona ens ha tramès la fitxa descriptiva 

òrgan de direcció i les competències requerides per desenvolupar la gerència del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental. 

 
8. El 13 de novembre de 2019 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 

ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 14.2. l) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat 
mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que fa a la competència del Ple 
comarcal per a l’aprovació d’aquest acord. 
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi aprovar la monografia de les competències de la Gerència 
següent: 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
El president 
 
Alguna intervenció al respecte?  
 
El senyor Marc Candela i Callado 
 
Sé que l’esperàveu, més que res, en diverses ocasions, en mitjans de comunicació, el 
president ha manifestat la seva voluntat de que el grup comarcal d’Esquerra Republicana 
participéssim, si fos d’alguna manera, en el govern, aquest és un punt que nosaltres, com 
hem manifestat, ens preocupa i tenim un interès manifest, més que res, semblant al Codi 
Ètic, per més que vingués del mandat anterior, hi ha consellers i conselleres noves i hagués 
estat interessant que el podessin debatre, també haver-lo pogut rebre abans de la Comissió 
Informativa, com a gest també per tots els consellers i conselleres, veure què descrivia la 
monografia, per això també ens abstindrem. 



 

 

 
El president 
 
Molt bé, això ho ha fet la Diputació, per tant un òrgan extern a nosaltres. 
 
El senyor Marc Candela i Callado 
 
Ens sembla molt bé que ho hagi fet la Diputació, però en tot cas és un tema de deferència 
poder tenir-lo i mirar-lo abans, res més. 
 
El president 
 
Perfecte, i sense entrar en polèmiques, jo no l’he vist. Perquè me n’he refiat de la Diputació, 
però bé, passaríem a votació. 
 
El Ple aprova el dictamen amb els 17 vots a favor de per part del Grup Comarcal Socialista, 
els senyors i les senyores Emiliano Cordero Soria, Eva Maria Díaz Medina, Carles 
Fernández Pérez, Marialluïsa Ferré Garcia, Francesc Juzgado Mollá, Joan Ramon i 
Bernabé, Francesc Sánchez Castilla, Juan Manuel Segovia Ramos i Eduard Vallhonesta 
Alarcón; per part del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts) per Catalunya, els senyors i 
les senyores Gemma Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, Francesc Colomé Tenas, Joan 
Daví Mayol, Joan Pons Fiori i Marc Uriach Cortinas i per part del Grup Comarcal d’En Comú 
Guanyem, els senyors Jordi Manils Tavío i José Antonio Montero Domínguez. Les 12 
abstencions de, per part del Grup Comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya, els 
senyors i les senyores Marc Candela i Callado, Núria Carné i Navarro, Anna Cella i Navarro, 
Assia Cherdal i Roukha, Joan Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomas, Pamela Isús i 
Sauri, Ignasi Martínez Murciano, Magalí Miracle i Rigalós, Imma Ortega i Martí i Marina 
Planellas i Alegre i per part del Grup Comarcal de Ciutadans, del senyor Manuel Losada 
Seivane. I el vot en contra de, per part del Grup Comarcal CUP Vallès Oriental – Alternativa 
Municipalista, el senyor Luís Toral Ortega. 
 
 
18. Modificar l'ordenança fiscal reguladora núm. 1 de la taxa per a les actuacions 
d’avaluació ambiental. 
 
Llegida la part dispositiva del dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 13 de novembre 
de 2019, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. Les comarques poden establir taxes, de conformitat amb allò que es preveu en les 

respectives normes de creació i en el termes establerts a l’article 152.1 del Text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març. 

 
2. L’article 39.1.b) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa que les finances de les 
comarques es nodreixen, entre d’altres, per les taxes per a la prestació de serveis o la 
realització d’activitats de la seva competència. 

 
3. L’11 de novembre de 2019, el senyor Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient 

i Territori, ha emès l’informe següent: 

 
“RELACIÓ DE FETS 



 

 

 
El Consell Comarcal té establert el servei d’avaluació ambiental d’activitats d’acord amb la 
normativa reguladora de la intervenció ambiental d’activitats (Llei 20/2009, del 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats; Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció 
integral de l’Administració ambiental, en la mesura que segueixi essent d’aplicació 
transitòriament; Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del procés d’adequació de les activitats 
d’incidència ambiental al que estableix la Llei 3/1998; així com llurs reglaments i l’altra normativa 
que les desenvolupa). 
 
En aquest sentit, la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental és l’òrgan ambiental del Consell 
Comarcal que s’encarrega d’emetre els informes i avaluacions ambientals relatius a la tramitació 
de les llicències ambientals.  
 
Actualment el Consell Comarcal té aprovada l’Ordenança fiscal núm. 1/2018, reguladora de la 
taxa d’avaluació ambiental, el fet imposable de la qual és l’activitat administrativa desenvolupada 
pel Consell Comarcal amb motiu de la tramitació, a instància de part, dels expedients d’avaluació 
ambiental de competència del Consell Comarcal. 
 
Les successives modificacions de la normativa d’activitats durant els darrers anys han perseguit 
l’objectiu de simplificar i reduir les càrregues administratives. D’aquesta manera, bona part de les 
activitats que anteriorment estaven sotmeses al règim de llicència ambiental i requerien l’informe 
ambiental de l’òrgan ambiental comarcal actualment ja no ho estan i es regeixen pel règim de 
comunicació. Al mateix temps, bona part de les activitats que abans requerien l’informe ambiental 
integrat de la Generalitat de Catalunya ara requereixen el de l’òrgan ambiental comarcal. Aquests 
canvis han l’òrgan ambiental comarcal hagi d’intervenir sobre activitats de major incidència 
ambiental que abans, i en relació amb les quals la intervenció ambiental resulta més complexa. 
 
En conseqüència, per desenvolupar les funcions atribuïdes al Consell Comarcal sense que això 
vagi en detriment dels requisits d’agilitat administrativa i de seguretat jurídica resulta necessari 
destinar els recursos adequats al servei d’avaluació ambiental d’activitats. 
 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
D’acord amb l’estudi econòmic per  la determinació de la taxa d’avaluació ambiental per a l’any 
2020, es proposa modificar l’ordenança fiscal corresponent establint les tarifes següents: 
 
1. Tram fix 
 
Tram fix de la taxa per cada sol·licitud: 771,36 euros 
 
2. Tram variable 
 

Tipus d’activitat 
Cost unitari1 
(euros/unitat) 

Instal·lacions del ram de l'energia, radiocomunicació o dipòsits de residus 2.063,70 € 

Establiments recreatius 1,53 €/m2 

Camps de golf, càmpings i similars 434,46 €/ha 

Distribució o venda de carburants 20,64 €/m3 

Activitats ramaderes 10,32 €/UR 

Establiments industrials o tallers de reparació 0,69 €/m2 

Establiments hotelers 0,14 €/m2 

Establiments sanitaris 0,23 €/m2 

Resta d'establiments 0,41 €/m2 



 

 

 El cost del tram variable de la taxa per les instal·lacions del ram de l'energia, de 
radiocomunicació i els dipòsits de residus es proposa amb un tipus fix, amb independència de la 
mida de l’activitat.“” 

 
4. El 13 de novembre de 2019 el Consell d’Alcaldies del Vallès Oriental ha informat 

favorablement aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
5. El 13 de novembre 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 89 i 90 de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats 

estableix que per la prestació dels serveis administratius relatius als procediments 
d’autorització ambiental, declaració d’impacte ambiental, llicència ambiental i 
comunicació, i també els relatius als procediments de modificació de les activitats i 
revisió de l’autorització i la llicència ambientals, merita les taxes corresponents. 
 

2. Els articles 20 i 152.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març –en endavant, TRLHL-, i l’article 39 del 
Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre –en endavant, TRLOC- habiliten a les comarques 
per establir i exigir taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini 
públic local, així com per la realització d’activitats administratives de competència local 
que facin referència, afectin o beneficiïn d’una forma particular als subjectes passius. 

 
3. Els articles 15 i següents del TRLHL, pel que fa a les ordenances fiscals, i l’article 60 i 

següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals –en endavant, ROAS-, pel que fa al contingut i al 
procediment d’elaboració de les ordenances. 

 
4. L’article 25 del TRLHL estableix que no resultarà precís acompanyar l’informe tècnic-

econòmic en els acords d’establiment de taxes per a la utilització privativa o 
l’aprofitament especial del domini públic, o per a finançar total o parcialment els nous 
serveis quan es tracti de l’adopció d’acords motivats per revaloritzacions o 
actualitzacions de caràcter general ni en els supòsits de disminució de l’import de les 
taxes, lleva en el cas de reducció substancial del cost del servei corresponent. 

 
Es considerà que la reducció és substancial quan es preveu que la disminució del cost 
del servei vagi a ser superior al 15 per cent del cost del servei previst en l’estudi tècnic-
econòmic previ a l’acord d’establiment o de modificació substancial immediat anterior. 
Per a justificar la falta de l’informe tècnic-econòmic, l’òrgan gestor de la despesa haurà 
de deixar constància en l’expedient per a l’adopció de l’acord de modificació d’una 
declaració expressiva del caràcter no substancial de la reducció. 

 
5. L’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, d’ara 

endavant LBRL, estableix que els acords d’establiment, supressió i ordenació dels tributs 
locals, així com les modificacions de les corresponents ordenances fiscals, seran 
aprovades, publicades i entraran en vigor, d’acord amb el que disposa en les normes 
especials reguladores de la imposició i ordenació dels tributs locals, sense que els sigui 
d’aplicació ho previst en l’article 70.2 en relació amb el 65.2 de la LBRL. 
 



 

 

6. L’article 178.1 Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, l’article 14.2.c) i f) del TRLOC, els articles 63 i 65 
del ROAS, i l’article 6.d) del Reglament orgànic del Consell Comarcal, pel que fa a la 
competència del ple per a l’aprovació inicial i definitiva de les ordenances. 

 
7. L’article 19.2 del TRLOC pel que fa a la competència del Consell d’Alcaldes per a emetre 

prèviament un informe sobre l’aprovació del reglament orgànic i de les ordenances. 
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar la modificació de l’ordenança fiscal reguladora núm. 1 de la taxa per a les 

actuacions d’avaluació ambiental, en l’article 4 en el sentit següent: 
 
On diu: 
 
1. Tram fix 
 
Tram fix de la taxa per cada sol·licitud: 348,81euros 
 
2. Tram variable 
 

Tipus d’activitat 
Cost unitari2 
(euros/unitat) 

Instal·lacions del ram de l'energia, radiocomunicació o dipòsits de residus 977,63 euros 

Establiments recreatius 0,78 €/m2 

Camps de golf, càmpings i similars 244,41 €/ha 

Distribució o venda de carburants 9,78 €/m3 

Activitats ramaderes 5,59 €/URP 

Establiments industrials o tallers de reparació 0,36 €/m2 

Establiments hotelers 0,07 €/m2 

Establiments sanitaris 0,10 €/m2 

Resta d'establiments 0,21 €/m2 

 
Ha de dir: 

 
1. Tram fix 
 
Tram fix de la taxa per cada sol·licitud: 771,36 euros 
 
2. Tram variable 
 

Tipus d’activitat 
Cost unitari1 
(euros/unitat) 

Instal·lacions del ram de l'energia, radiocomunicació o dipòsits de residus 2.063,70 € 

Establiments recreatius 1,53 €/m2 

Camps de golf, càmpings i similars 434,46 €/ha 

Distribució o venda de carburants 20,64 €/m3 

Activitats ramaderes 10,32 €/UR 

Establiments industrials o tallers de reparació 0,69 €/m2 

Establiments hotelers 0,14 €/m2 

Establiments sanitaris 0,23 €/m2 

Resta d'establiments 0,41 €/m2 

                                                
2  El cost del tram variable de la taxa per les instal·lacions del ram de l'energia, de radiocomunicació i els dipòsits de 

residus per es proposa fix, amb independència de la mida de l’activitat. 



 

 

 El cost del tram variable de la taxa per les instal·lacions del ram de l'energia, de 
radiocomunicació i els dipòsits de residus es proposa amb un tipus fix, amb independència de la 
mida de l’activitat.“” 
 
 

2. Aprovar el text refós i l’establiment de la taxa per a les actuacions d’avaluació ambiental 
del Consell Comarcal i aprovar provisionalment llur ordenança fiscal reguladora -núm.1-, 
amb el redactat següent: 
 
Article 1 
Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 152.1 i 20.4.a) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de conformitat amb el que disposen els 
articles 15 a 19 d’aquest text legal, el Consell Comarcal imposa la taxa, que es regirà per aquesta 
Ordenança, per l’expedició de l’informe d’avaluació ambiental per raó dels articles 89 i 90 de la Llei 20/2009, 
de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
 
Article 2 
Fet imposable 
 
El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la tramitació, 
a instància de part, dels expedients d’avaluació ambiental competència del Consell Comarcal. 
 
A aquests efectes, s’entén tramitada a instància de part, qualsevol documentació administrativa que el 
particular hagi provocat o que redundi en el seu benefici, encara que no hagi existit sol·licitud expressa de 
l'interessat. 
 
Article 3 
Subjectes passius 
 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques que sol·licitin, provoquin o en l'interès 
de les quals redundi la tramitació del document o expedient de què es tracti. 
 
Article 4 
Quota tributària 
 
La quota tributària es determina per una quantitat fixa que s'assenyala segons la naturalesa dels documents 
o expedients que s'han de tramitar, d'acord amb les tarifes següents: 
 

1. Tram fix 
 
Tram fix de la taxa per cada sol·licitud: 771,36 euros 
 
2. Tram variable 
 

Tipus d’activitat 
Cost unitari1 
(euros/unitat) 

Instal·lacions del ram de l'energia, radiocomunicació o dipòsits de residus 2.063,70 € 

Establiments recreatius 1,53 €/m2 

Camps de golf, càmpings i similars 434,46 €/ha 

Distribució o venda de carburants 20,64 €/m3 

Activitats ramaderes 10,32 €/UR 

Establiments industrials o tallers de reparació 0,69 €/m2 

Establiments hotelers 0,14 €/m2 

Establiments sanitaris 0,23 €/m2 

Resta d'establiments 0,41 €/m2 

 El cost del tram variable de la taxa per les instal·lacions del ram de l'energia, de 
radiocomunicació i els dipòsits de residus es proposa amb un tipus fix, amb independència de  



 

 

 
Regles d’aplicació: 
 Totes les superfícies s’han de calcular com la suma de la superfície total construïda i de la superfície exterior utilitzada 

per l’activitat (inclosos patis, aparcaments, zones de circulació, zones de càrrega i descàrrega, carpes, etc.). Quan no 
s’especifiqui la superfície construïda total, s’estimarà incrementant la superfície útil total en un 12%. 

 Es consideren establiments recreatius tots els destinats, exclusivament o no, a les activitats recreatives incloses dins 
del grup III del l’annex I del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i 
activitats recreatives. 

 Per a les sol·licituds de modificació o canvi no substancial i les d’avaluació de controls el tram variable de la taxa es 
redueix en un 50% respecte de l’indicat amb caràcter general per les sol·licituds de llicència ambiental. 

 En cas de concurrència de més d’una categoria d’activitat, s’ha d’agafar la de major cost. 

 En el cas de les instal·lacions del ram de l'energia, de radiocomunicació i els dipòsits de residus el cost del tram 
variable de la taxa és de 705,55 euros, amb independència de la mida de l’activitat. 

 
La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del document o expedient de què es 
tracti, des que s'inicia fins a la seva resolució final, inclosa la certificació i la notificació de l'acord recaigut. 
 
Article 5 
Acreditament 
 
La taxa s’acredita quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient. 
 
En els casos a què fa referència el paràgraf segon de l’article segon l'acreditament es produeix quan 
s'esdevinguin les circumstàncies que originin l'actuació municipal d'ofici o quan aquesta s'iniciï sense 
sol·licitud prèvia de l'interessat però que redundi en benefici seu. 
 
Article 6 
Normes de gestió i recaptació 
 

Nascuda l’obligació de tributar, el Consell Comarcal aprovarà la liquidació corresponent, que serà notificada 
a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona per tal que en faci la recaptació, d’acord 
amb les regles establertes en el conveni de delegació de competències entre la Diputació de Barcelona i el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 

Disposició final 
 
Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor l’endemà de la publicació definitiva en el Butlletí oficial de la 
província de Barcelona i serà vigent fins que es modifiqui o derogui expressament. 

 
3. Sotmetre aquest acord 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 definitiu i es publicarà al BOPB amb la corresponent 
ressenya al DOGC.” 

 
El president 
 
Alguna intervenció al respecte? Passaríem a votació. 
 
El Ple aprova el dictamen amb els 29 vots a favor de, per part del Grup Comarcal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores Marc Candela i Callado, Núria Carné i 
Navarro, Anna Cella i Navarro, Assia Cherdal i Roukha, Joan Josep Galiano i Peralta, Enric 
Gisbert i Tomas, Pamela Isús i Sauri, Ignasi Martínez Murciano, Magalí Miracle i Rigalós, 
Imma Ortega i Martí i Marina Planellas i Alegre; per part del Grup Comarcal Socialista, els 
senyors i les senyores Emiliano Cordero Soria, Eva Maria Díaz Medina, Carles Fernández 
Pérez, Marialluïsa Ferré Garcia, Francesc Juzgado Mollá, Joan Ramon i Bernabé, Francesc 
Sánchez Castilla, Juan Manuel Segovia Ramos i Eduard Vallhonesta Alarcón; per part del 
Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts) per Catalunya, els senyors i les senyores 
Gemma Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, Francesc Colomé Tenas, Joan Daví Mayol, 



 

 

Joan Pons Fiori i Marc Uriach Cortinas; per part del Grup Comarcal d’En Comú Guanyem, 
els senyors Jordi Manils Tavío i José Antonio Montero Domínguez i per part del Grup 
Comarcal CUP Vallès Oriental – Alternativa Municipalista, el senyor Luís Toral Ortega. I 
l’abstenció per part del Grup Comarcal de Ciutadans, del senyor Manuel Losada Seivane, 
 
 
19. Aprovar el Compte General de l’exercici 2018. 
 
Llegida la part dispositiva del dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 13 de novembre 
de 2019, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 24 de setembre de 2019, la senyora Esperança Colom i Canal, interventora 

accidental, va emetre memòria detallada sobre el Compte General del pressupost de 
l’exercici 2018 del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  

 
2. El 25 de setembre de 2019, la Comissió Especial de Comptes va informar favorablement 

amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista, Junts per Catalunya (Junts), En 
Comú Guanyem i Ciutadans, i les abstencions dels grups comarcals d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i de CUP Vallès Oriental - Alternativa Municipalista. 
 

3. El Compte General de l’exercici 2018 junt amb l’informe de la Comissió Especial de 
Comptes s’exposà al Públic en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal i en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona de 4 d’octubre de 2019. Aquest es va exposar al 
públic durant el termini reglamentari, sense que es presentés cap al·legació ni reclamació al 
respecte. 
 

4. El 6 de novembre de 2019, la senyora Esperança Colom Canal, Interventora, ha emès 
l’informe següent: 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. Vist i examinat el Compte General del CONSELL COMARCAL de l’exercici 2018, el qual posa de 

manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari de 
l’exercici referit, i  de conformitat amb allò que preveu l’art. 208 de Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals (TRLRHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 
2. El Compte General està integrat pel propi ens i reflecteix la situació econòmica financera i 

patrimonial, els resultats econòmics i l’execució i liquidació dels pressupostos, d’acord amb l’article 
209.1 i 2 del TRLRHL. 

 
3. El contingut, l’estructura i l’elaboració del Compte de l’entitat s’ajusten a la Instrucció del Model 

Normal de Comptabilitat Local, aprovada per l’ Ordre HAP/1781/2013  de 20 de setembre  del 
Ministeri d’Economia i Hisenda, a l’empara del que disposa l’art. 210, en relació amb l’art. 203.1.d) 
del TRLRHL. 

 
4. Atès que el Compte General reflecteix de manera adequada la imatge fidel del patrimoni, de la 

situació financera, dels resultats i de l’execució del pressupost.  
 
5. Vistos els comptes anuals que integren el Compte del Consell Comarcal segons la regla 98 de la 

ICL són els següents : 
 

a) Balanç 
b) Compte del resultat econòmic-patrimonial 
c) Estat de Liquidació del Pressupost,  
d) Estat de canvis en el patrimoni net 



 

 

e) Estat de fluxos d’efectiu, i  
d) Memòria 

 
6. Atès que als comptes anuals, s’uneix la documentació complementària que s’estableix en la Regla 

45.3 de la Instrucció de comptabilitat, constituïda per: 
 

- Les actes d’arqueig de les existències en caixa referides a fi d’exercici. 
- Les notes o certificacions de cada entitat bancària dels saldos en elles existents, a favor de 

l’entitat local o de l’organisme autònom, referides a fi d’exercici i agrupats pel número o raó 
social de l’entitat bancària, acompanyades, quan cal, dels oportuns estats de conciliació. 

 
7. Atès que els estats i comptes, han estat rendits per l’Il·lm. Sr. President, a tenor del que estableix 

l’art. 212 del TRLRHL. 
 
8. Atès que el Compte General format per la Intervenció, es va sotmetre a informe de la Comissió 

Especial de Comptes, d’acord amb l’art. 212.2 del TRLRHL en  la reunió que va tenir lloc el dia 25 
de setembre de 2019, procedí a l’examen del Compte General i els seus justificants i informa 
sobre la procedència de sotmetre el referit Compte, amb l’ informe emès per la citada Comissió, a 
exposició pública en el BOP de 4 d’octubre de 2019 pel termini de quinze dies, durant els quals i 
vuit més els interessats podrien presentar reclamacions, reparaments o observacions, conforme 
amb el que disposa l’art.212.3 del TRLRHL. 

 
9. Considerant que en no haver-se presentat reclamacions, reparaments ni observacions durant els 

terminis abans assenyalats, procedeix sotmetre el Compte General al Ple del Consell Comarcal  
per la seva aprovació, acompanyat de l’ informe emès en el seu dia per la Comissió Especial de 
Comptes, sense necessitat d’emetre un nou informe per l’esmentada Comissió, conforme amb allò 
que determina l’art. 212.3. del TRLRHL. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable,  
 
PROPOSO: 
 
Primer.- Aprovar el Compte General del Consell Comarcal del Vallès Oriental corresponent a l’exercici 
2018, el qual està acompanyat de l’ informe de la Comissió Especial de Comptes, de conformitat amb 
allò que preveu l’article 212.4 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Segon.- Retre el Compte General a la Sindicatura de Comptes, en compliment d’allò previst en l’article 
41.4 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, per mitjans telemàtics, en la forma 
prevista en Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya de data 8 de maig de 2013 , 
relatiu a la forma en què les corporacions locals han de trametre a la Sindicatura de Comptes el 
Compte general per mitjans telemàtics DOGC núm. 6382 – 24/05/2013.” 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 212.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel 

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix que per l’aprovació del Compte 
General, aquest s’haurà d’acompanyar dels informes de la Comissió Especial de 
Comptes i de les reclamacions i esmenes formulades, sotmetent-se el al Ple de la 
corporació, perquè, en el seu cas, pugui ser aprovat abans del dia 1 d’octubre.  

 
2. L’article 14.2 e) del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa que correspon al Ple aprovar i 
modificar els pressupostos i aprovar els comptes.  

 
 
Per això, 
 



 

 

PROPOSO, al Ple del Consell Comarcal que acordi:  
 
1. Aprovar el Compte General de l’exercici 2018, integrat pels estats comptables i la 

memòria que s’inclouen. 
 

2. Trametre aquest acord a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el conveni signat entre 
la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Cuentas per a la coordinació del retiment 
telemàtic dels comptes generals de les entitats locals, d’acord amb l’article 223 del Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març.” 

 
El president 
 
Alguna intervenció al respecte? Passaríem a votació. 
 
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 30 membres assistents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT 
 
20. Aprovar l'annex 2 del document "Acompanyament en la millora de la intervenció 
en matèria d’infància i adolescència en risc". 
 
Llegida la part dispositiva del dictamen de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, de 13 de 
novembre de 2019, que és el que segueix: 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 21 de març de 2018, el Ple va aprovar el document “Acompanyament en la millora de 

la intervenció en matèria d’infància i adolescència en risc”. 
 

2. L’11 d´octubre de 2019, Silvia Perez Corts, cap de l'Àrea de Polítiques Socials i 
d'Igualtat, ha emès l’informe següent: 

 
“RELACIÓ DE FETS 

 
1. El 6 d’octubre de 2014, les tres Àrees Bàsiques de Serveis Socials del Vallès Oriental, 

Granollers, Mollet del Vallès i resta municipis Vallès Oriental es reuneixen per tractar els 
reptes en relació a la intervenció i l’atenció a la infància en risc de la comarca, tenint en 
compte, per una banda, la complexitat territorial, i per una altra, el marc normatiu i la 
necessitat d’adequar la praxis professional.  
 
Davant aquest escenari, es proposa fer un abordatge comarcal que faciliti la construcció d’un 
model compartit d’atenció a la infància i l’adolescència. 
 

2. Es comparteix des de cada ABSS i l’EAIA la visió i necessitats concretes. D’aquestes 
necessitats es desprenen  els objectius següents: 
 

a. Millorar la qualitat i l’equitat de la intervenció dels Serveis Socials Bàsics en l’atenció a 
la infància i l’adolescència  en risc al Vallès Oriental. 
 
b. Repensar noves formes d’intervenció adaptades al context actual i als recursos i als 
recursos disponibles que garanteixin la cobertura de necessitats d’aquest col·lectiu. 

 
c. Potenciar el treball col·laboratiu i en Xarxa. 



 

 

 
3. Partint d’aquests objectius es concreten  dues línies de treball: 

a. L’homogeneïtzació dels circuits i actuacions d’atenció a la infància i els documents i 
instruccions que se’n deriven en la seva implementació. 
 
b. La dotació als professionals de la comarca d’unes indicacions d’actuació i uns models 
de referència per al seu treball quotidià amb relació a la infància i l’adolescència en risc. 

 
4. En tot el  procés de treball es va comptar amb la participació i suport de la Direcció General 

d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la Generalitat de Catalunya (EFI 7) i de la Diputació 
de Barcelona. 
 

5. Amb el suport de la Diputació de Barcelona, l’any 2014  i següents fins el 2017 es va treballar  
en la definició  de la formació per la capacitació dels tècnics en la intervenció en infància  i 
l’adolescència en risc i l’establiment de criteris compartits per les tres Àrees Bàsiques de 
Serveis Socials, mitjançant espais de reflexió i treball conjuntament amb l’EAIA i la DGAIA. 
 

6. Aquest procés culminà amb l’aprovació del document “Acompanyament en la millora de la 
intervenció en matèria d’infància i adolescència en risc al Vallès Oriental”, al Ple de març de 
2018 del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 
7. Per tal de donar cobertura a l’objectiu de potenciar el treball col·laboratiu i en xarxa, les tres 

Àrees Bàsiques de Serveis Socials del Vallès Oriental i l’EAIA, inicien un nou procés de 
treball vinculat al document d’Acompanyament en la millora de la intervenció en matèria 
d’infància i adolescència en risc al Vallès Oriental, amb els agents que integren l’àmbit 
d’Educació de la comarca.  
 
Amb aquest nou procés de treball s’assenten unes bases sòlides per a la construcció d’una 
metodologia comuna a la comarca, en matèria d’infància i adolescència en risc, entre Serveis 
Socials i Educació. 
 

8. D’aquest procés de treball s’esdevenen els documents que s’esmenten a continuació i que 
constitueixen l’Annex 2 del document “Acompanyament en la millora de la intervenció en 
matèria d’infància i adolescència en risc al Vallès Oriental” i els consensos entre Serveis 
socials i Educació. 
 

a. Circuit d’atenció a la infància i adolescència en risc  
b. Actuacions vinculades al circuit  
c. Circuit d’urgència  
d. Actuacions vinculades al circuit d’urgència  
e. Documents i instruccions de suport:  
 

i. Fitxa de la Comissió social  
ii. Demanda d’informació sobre un infant/adolescent a Serveis Territorials 

Departament d’Educació 
iii. Instruccions específiques per als centres educatius 

 
9. Aquest Annex 2 ha estat presentat per part de les tres Àrees Bàsiques de Serveis Socials del 

Vallès Oriental i l’EAIA el 16 de setembre de 2019, en un plenari a la resta de professionals i 
agents de la comarca que integren Serveis Socials. L’objectiu va ser compartir i donar a 
conèixer el procés de treball realitzat amb Educació, així com establir aliances i el compromís 
d’aplicar el model consensuat. 

 
Per tant, PROPOSO,      
 

1. L’aprovació de l’Annex 2 del document “Acompanyament en la millora de la intervenció en 
matèria d’infància i adolescència en risc al Vallès Oriental” 
 



 

 

2. Informar als ajuntaments de Granollers i Mollet del Vallès i, els de de l’Àrea Bàsica de Serveis 
Socials resta Vallès Oriental per tal que l’aprovin i notifiquin al Consell Comarcal l’aprovació.” 

 
3. El 13 de novembre de 2019 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 

ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 14.2.q) del Text refós de Llei de l’organització comarcal aprovada per Decret 
Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa que el Ple és el competent per exercir les 
altres atribucions que expressament li assignen les lleis i aquelles que la legislació assigna a 
la comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals. 
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi aprovar l’annex 2 del document “Acompanyament en la millora 
de la intervenció en matèria d’infància i adolescència en risc” següent: 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FASE 2 - EDUCACIÓ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. PRESENTACIÓ 

 
 
Un cop finalitzat el procés de treball per a la redacció del document d’Acompanyament en la millora 
de la intervenció en matèria d’infància i adolescència en risc (aprovat al Ple de març 2018) , s’inicia un 
nou procés de treball de la Xarxa d’Infància comarcal, dut a terme per el Grup Motor d’Infància, 
constituït per les tres Àrees bàsiques de serveis socials, l’EAIA i representats d’Educació de la 
comarca. Amb aquest nou procés s’assenten unes bases sòlides per a la construcció d’una 
metodologia comuna a la comarca, en matèria d’infància i adolescència en risc, específicament en 
l’àmbit d’Educació. 
 
Des del marc d’aquest grup de treball, s’evidencia la necessitat de centralitzar la Comissió social 
com l’espai de treball en xarxa entre Serveis socials i Educació. El procés de treball ha donat lloc a la 
creació d’un model de document per compartir informació, relacionada amb la intervenció i seguiment 
dels casos d’infants i adolescents en situació de risc, en els que s’està intervenint en xarxa des de 
l’àmbit d’Educació i de Serveis socials. Alhora, s’acorda l’ús d’un espai compartit on albergar aquest 
document, com a eina de coordinació entre serveis.  
 
S’ha treballat el circuit de situacions d’urgència detectades des dels centres educatius, així com les 
actuacions que se’n deriven d’aquest, amb l’objectiu d’evitar situacions de victimització secundària en 
l’infant i/o l’adolescent i esdevenir una xarxa professional coordinada i preparada per prevenir, 
detectar i intervenir en matèria d’infància i adolescència en risc.  
 

2. METODOLOGIA 

 
La proposta metodològica de la Xarxa d’Infància s’ha fonamentat en un treball vinculat entre el Grup 
Motor de referència de tot el procés, constituït per representants de les tres àrees bàsiques de serveis 
socials de la comarca del Vallès Oriental (ABSS): Granollers, Mollet del Vallès i el Consell Comarcal 
del Vallès Oriental, l’EAIA i representants del departament d’Educació de la comarca.  
 
El Grup Motor s’ha anat reunint per definir el pla de treball i els documents de referència, així com la 
revisió del procés de treball. 
 
Membres del Grup Motor: 
 

 Anna Ramoneda - ABSS resta de municipis del Vallès Oriental 

 Montse López - ABSS Mollet del Vallès  

 Montse Rossinés - ABSS resta de municipis del Vallès Oriental 

 Núria Gregori - EAIA 

 Núria Maestro - ABSS Granollers 

 Silvia Pérez - ABSS resta de municipis del Vallès Oriental 

 Tere Castilla - Tècnica d’Infància i Família Consell comarcal del Vallès Oriental 
 
Els membres del grup de treball que constitueixen la Xarxa d’Infància, i amb els que s’ha treballat i 
acordat els protocol i documents específics per l’atenció dels infants en risc en l’àmbit d’Educació són: 
 
Membres del Grup de Treball d’Educació: 

Abril 2019 



 

 

 

 Miquel Selga - Serveis Territorials d’Educació 

 Antoni Giner- Inspecció d’Educació 

 Rosa Calleja - EAP Sant Celoni 

 Dolors Castilla - EAP Montmeló 

 Alexis Moreno - EAP de Granollers 

 Maite Carbonero - EAP La Vall del Tenes – Congost 

 Àngela González - EAP Granollers 
 

Trobades de la Xarxa d’Infància: 

 5 de novembre de 2018 
o Petició per part de les tres Àrees Bàsiques i l’EAIA d’iniciar un procés de treball conjunt 

amb els EAP de la comarca.  
 

 17 de desembre de 2018 
o Circuit per a seguir per demanar informes als centres educatius per part de serveis 

socials. 
o Es treballen els diferents models i sol·licituds d’informes que fan servir des de diferents 

EAPS de la comarca.  
 

 16 de gener de 2019 
o S’acorda el model a seguir i el contingut de la fitxa de la comissió social. 
 

 30 de gener de 2019 
o Es treballa l’accés a l’espai XTEC per compartir el document de la fitxa de la comissió 

social entre els serveis socials i Educació 
o Es planegen les situacions d’urgències i el circuit a seguir en cas de detectar-ne una des 

del centre escolar. 
 

 27 de febrer de 2019 
o Es debat sobre quines són les situacions d’urgències i es revisa el document acordat 

d’Acompanyament en la millora de la intervenció en matèria d’infància i adolescència en 
risc de setembre de 2017 per valorar els canvis a realitzar d’acord a allò acordat a les 
reunions de la Xarxa d’infància. 

 

 25 de març de 2019 
o Es tracta de la darrera reunió de la Xarxa d’infància i és l’espai on s’acordà la proposta 

definitiva de  la Fitxa de la Comissió social, i els canvis en el document d’Acompanyament 
en la millora de la intervenció en matèria d’infància i adolescència en risc de setembre de 
2017. 

 
3. RESULTATS 

 
Els resultats del procés de treball han estat fruit de les reflexions del Grup Motor i del Grup de Treball 
d’Educació que constitueixen la Xarxa d’Infància. Aquests procediments i documents esdevenen una 
metodologia d’intervenció compartida en matèria d’infància i adolescència en risc a la comarca, entre 
els professionals de Serveis socials i Educació.  
Els documents resultants han estat:   

1. Circuit d’atenció a la infància i adolescència en risc 
2. Actuacions vinculades al circuit  
3. Circuit d’urgència 
4. Actuacions vinculades al circuit d’urgència 
5. Documents i instruccions de suport: 

1.  Fitxa de la Comissió social. 
2.  Demanda d’informació sobre un infant/adolescent a Serveis Territorials Departament 

d’Educació. 
3.  Instruccions específiques per als centres educatius. 
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 Observacions a l’activitat Instruments 

Detecció de la 
situació de  
risc 

 Un cop detectada la situació de risc, es posarà en comú a la 
Comissió social. Si es decideix fer-ne el seguiment, s'omplirà la 
fitxa de la comissió social de l'infant en qüestió. 

Enregistrament a la 
fitxa de la Comissió 
social 

Valoració de la 
situació de risc 
de l’infant i 
diagnòstic 

 L’equip de serveis socials valora la situació de risc de l’infant o 
l’adolescent, d’acord a la regulació de la LDOIA (cap. ll), per tal 
d’establir un Pla de treball consensuat en el marc de la Comissió 
social i en col·laboració amb la família. 

RUMI (escola i EAP)  
           + 
 
Eina de cribratge 
(SSB) 

Seguiment del 
cas 

 En funció de la valoració de risc de l’infant o l’adolescent, s’esdevé 
la intervenció, el seguiment i la coordinació en xarxa, amb més o 
menys intensitat, d’acord a la situació de risc detectada i a la 
resposta de la família a la intervenció dels professionals. L’execució 
del treball en xarxa se situa en el marc de la Comissió social. 
 

 Fruit de la valoració del risc podem identificar cinc situacions: 

 Situació de no risc: es pot realitzar una intervenció puntual o 
preventiva, però no implica seguiment del cas.  

 Situació de risc lleu/moderat i/o greu: es defineix un pla de 
Treball en el marc de la Comissió social i s’implementa. Serà 
necessari establir eines d’avaluació periòdica. La situació pot 
millorar, aquest fet derivaria a la consideració de tancar el cas; 
es pot mantenir igual, fet que portarà la necessitat de tornar a 
plantejar-se la intervenció i els acords presos per a la 
intervenció des dels diferents serveis; o pot empitjorar, en 
funció de com és la nova situació es torna a obrir tot el ventall 
d’alternatives (risc lleu, risc moderat, risc greu o situació de 
desemparament). 
 

 Situació de desemparament: aquests casos poden esdevenir 
necessitat d’una comissió social extraordinària o d’urgència per 
establir la posada en marxa del circuit d’urgència present en 
aquest document. 

 En els casos de risc moderat i de risc greu que empitjoren, si els 
SSB ho considera adient,  i amb el previ acord de la Comissió 
social, es pot demanar la incorporació dels professionals de l’EAIA 
a la comissió, amb l’objectiu de definir noves intervencions amb la 
família. 

Enregistrament i 
seguiment a través 
de la fitxa de la 
Comissió social 
 
 
 
 
Informe d’Educació, 
si s’escau (la 
demanda d’informe 
de serveis socials a 
Educació, s’ha de fer 
via correu electrònic o 
registre d’entrada a 
secretaria dels SS.TT 
d’Educació, la qual fa 
la petició a la direcció 
del centre educatiu). 

2.  ACTUACIONS VINCULADES AL CIRCUIT D’ATENCIÓ 
A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA EN RISC 
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Els centres educatius contactaran amb la Treballadora Social de l'EAP per comptar amb el seu 
assessorament i acompanyament durant tot el procés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Observacions a l’activitat Instruments 

Detecció 

- Les situacions d’urgència són aquelles en què cal intervenir-hi 
immediatament. 

 
- Si la situació és detectada des d’un servei d’Educació, aquest haurà 

d’omplir la fitxa de la Comissió social a l’espai compartit, després de 
fer les gestions pertinents que la urgència requereixi, amb l’objectiu 
de registrar la informació del fet ocorregut.  

 
- Amb posterioritat a la urgència, sempre es treballaran els casos a la 

comissió social per valorar les intervencions realitzades i acordar el 
seguiment del cas. 

Document de 
referència document 
marc “Què és una 
urgència?” 
 
 
Fitxa de la Comissió 
social 

No hi ha 
lesions físiques 
que 
requereixen 
una actuació 
mèdica 
immediata o 
valoració de la 
lesió 

 Si hi ha un progenitor/a protector/a: 
- Es contacta amb el/a progenitor/a perquè es faci càrrec de la 
situació del/la seu/va fill/a, i el/la referent de la família realitzarà el 
suport i el seguiment de la situació, per donar resposta a la 
urgència. 

Enregistrament a la 
fitxa de la Comissió 
social 

 Si no hi ha un/a progenitor/a protector/a: 
- Tal com regula el protocol del Departament d’Educació, es 
posarà en coneixement la situació als serveis socials bàsics de 
referència i aquests es coordinaran amb l’EAIA corresponent. 

Enregistrament a la 
fitxa de la Comissió 
social 

Si hi ha lesions 
físiques que 
requereixen 
una actuació 
mèdica 
immediata o 
valoració de la 
lesió 

 Si hi ha un progenitor/a protector/a: 
-  El centre educatiu es comunica immediatament amb el/la 
progenitor/a protector/a, i és aquest/a qui acompanya l’infant o 
l’adolescent al centre sanitari. Depenent de la situació i el que 
manifestin els usuaris implicats, el servei detector pot acompanyar 
al centre sanitari.  
- Es realitzarà el seguiment del cas en el marc de la Comissió 
social. 

Enregistrament a la 
fitxa de la Comissió 
social 
 
 
 
Informe Educació, si 
es considera adient 
(la demanda 
d’informe de serveis 
socials a Educació, 
s’ha de fer via correu 
electrònic o registre 
d’entrada a secretaria 
dels SS.TT 
d’Educació, la qual fa 
la petició a la direcció 
del centre educatiu). 

 Si no hi ha progenitor protector: 
- El servei detector acompanya a l’infant o a l’adolescent al 
servei mèdic de referència, i una vegada siguin atesos per un/a 
professional sanitari/a, es contacta amb els progenitors. 

-   Un cop al centre sanitari, aquest activa el seu protocol de 
protecció.  
-   Si no es valora una situació de maltractament físic per part de 
salut, es continua amb el seguiment del cas a través de la comissió 
social i es valora el tancament de l’actuació. 

4.  ACTUACIONS VINCULADES AL CIRCUIT D’URGÈNCIA 
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5. DOCUMENTS I INTRUCCIONS DE SUPORT 

1.  Fitxa de la Comissió social 
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Historial de dades i Seguiment de la Comissió Social CENTRE: 

 

IDALU 
 

INICIALS 
 

DATA 
Naix. 

 
NESE 

 
Tutor 

 
Nivell 

 Professional que fa la 
demanda 

 

Data realització de la 
demanda: 

 

Descripció de la problemàtica 
observada (quines coses 

preocupen) 

Aspecte físic o situació personal de l’infant o l’adolescent 
(higiene, alimentació, cansament...) 

 

 Àrea emocional i del comportament de l’infant o l’adolescent 
(angoixa, consum, alteracions en les relacions, conductes de 

risc...) 

 

 Desenvolupament i aprenentatge de l’infant o l’adolescent 
(dificultats d’aprenentatge, assistència...) 

 

 Relació dels progenitors, tutors o guardadors amb l’infant o 
l’adolescent (rebuig, control, manipulació, despreocupació...) 

 

 Context social, familiar i personal de l’infant o l’adolescent 
(addicions, trastorns mentals, dificultats socials i/o 

econòmiques...) 

 

 Altres 
 

 Indicadors de risc 
(seleccionar) Veure full adjunt 

Família  

Història Familiar (processos migratoris, separacions 
conflictives, maltractament, ...) 

 Situació laboral 
 Nucli de convivència actual (amb qui viu el menor) 
 Fortaleses o potencialitats de 

la família i de l’alumne/a 
 

Accions realitzades per 
intentar solucionar la qüestió 

que preocupa (contactes, 
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convocatòries, entrevistes,...) 

Resultats d’aquestes accions 

Professionals que intervenen 

M. Educació 
Especial 

 

Orientador/
a centre 

 

M. Aula 
acollida 

 

Psicope
dagoga 
EAP 

 

Treballador/a 
social EAP  

 

Educador/a 
Social  

 

Treballador
/a Social  

 

Treballador/a 
familiar 

 

Servei d’Intervenció Socioeducatiu 
(SIS) 

 

CSMIJ 
 

CDIAP 
 

Pediatre 
 

Altres 
 Què ha funcionat? 

 

 
GENOGRAMA FAMILIAR 

https://goo.gl/oRi9Lo 
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IDALU 
 
INICIALS 

 
DATA Naix. 

 
CENTRE 

 
SITUACIÓ DE L’ALUMNE Descripció 

Procés 
educatiu 

L'alumne/a no té adquirides les competències 
bàsiques del nivell (cicle) educatiu que li 
correspon. Presenta retard significatiu 
d’aprenentatges. 

 

 La dinàmica familiar repercuteix 
negativament en el seu procés 
d’aprenentatge. 

 

 L’alumne requereix una atenció específica 
per desconeixement de les llengües oficials.  

 

Antecedents 
escolars 

L'alumne/a no ha estat escolaritzat/da 
prèviament, i era necessari.  

 Existeixen antecedents d’absentisme escolar 
o risc d’absentisme.  

 L’alumne ha tingut una escolarització 
irregular.  

 

L'alumne/a ha repetit algun curs. 

 

 
 

Recursos 
materials i 

ajuts 

L’alumne/a no disposa de recursos materials 
o personals al domicili per fer les tasques.  

 La família no disposa de recursos econòmics 
per fer front a les despeses escolars i 
sortides del centre. 

 

 L'alumne/a no participa en sortides /colònies 
per motius culturals, desinterès dels pares 
(no econòmics)... 
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Adaptació a 
l’entorn 

escolar (no 
comptar en 
alumnes no 

escolaritzats) 

L'alumne/a té dificultats per integrar-se al 
grup classe o al centre educatiu.  

 L'alumne/a manifesta conductes disruptives 
(verbals i/o físiques).  

 L'alumne/a manifesta actituds passives, 
d’inhibició, d’aïllament...  

 L'alumne/a presenta dèficits en la seva 
escolarització (manca d'hàbits d'estudi, 
desorganització amb el material d'us escolar, 
control de cartera, ...). 

 

 
Altres conductes que preocupen : 

 

SITUACIÓ FAMILIAR DE L’ALUMNE 

Relació 
família - 
escola 

La família no acudeix a les convocatòries de 
l’escola.  

 No existeix referent clar de la família que 
respongui per l’alumne/a.  

 La família no permet la participació del fill/a 
en activitats lúdiques i extraescolars.  

 Els costums i els hàbits de la família suposen 
un desavantatge per a la seva adaptació i 
integració a l’escola. 

 

 
Té germans amb informe de SCD. 

 

 La família no té possibilitats econòmiques per 
realitzar activitats extraescolars.  

 

Composició 
de la unitat 

familiar 

Menors tutelats per la DGAIA. 
  

 Menors acollits de fet. 
  

 
Monoparentals, polígama, reconstituïda,... 
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Nombrosa. 
  

 

Nivell 
d’estudis 

Analfabetisme o amb nivell de coneixements 
funcionals molt bàsics que dificulten 
l’autonomia social. 

 

 

Situació de 
risc de la 

família 
(els ítem no 

son 
excloents) 

Disminucions dels pares/tutors o fills (CAD). 
  

 
Problemes de salut mental. 

 

 Problemes de salut crònics que dificultin tenir 
cura dels fills.  

 Altres situacions familiars greus (causes 
judicials, empresonament, violència...).  

 
Addiccions. 

 

 La situació de dificultat que manifesta la 
família ve donada per les situacions de risc 
que l’envolten. 

 

 

Capacitats 
d’organitzaci

ó del nucli 
familiar 

Requereix dels suports externs per manca de 
capacitat d’autonomia.  

 Manca de contacte – aïllament social. Sense 
xarxa familiar o social de suport.  

 Nens que estan sols moltes hores a casa o al 
carrer.  

 Horaris familiars molt extensos que dificulten 
la convivència o cura dels fills  

 
Funcions 
parentals 

(Necessitats 
bàsiques) 

Conflicte obert i crònic entre els progenitors, 
separats o no, quan anteposen llurs 
necessitats a les de l’infant o adolescent. 

 

 
Dificultat per a dispensar l’atenció física o 
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psíquica de l’infant o adolescent pels 
progenitors, o pels titulars de la tutela o de la 
guarda, que comporti un perjudici per a la 
salut física o emocional de l’infant o 
adolescent (la F no garanteix les necessitats 
bàsiques). 

Situació 
laboral: 
Persona 

principal del 
nucli familiar 

Prestacions diferents de l’atur: RGC, pensió 
no contributiva, orfandat,..  

 Treball irregular o economia submergida. 
  

 
Sense ingressos. 

 

 
Situació 

laboral: Altres 
membres +16 

anys de la 
unitat familiar 

Prestacions diferents de l’atur: RGC, pensió 
no contributiva, orfandat,..  

 Treball irregular o economia submergida. 
  

 Sense ingressos. 
  

 
    

Situació 
econòmica 

Els ingressos del nucli familiar no cobreixen 
les necessitats bàsiques (alimentació, 
habitatge, vestit). 

 

 

Situació de 
l’habitatge 

Condicions de l’habitatge precari: 
amuntegament, manca de serveis mínims, 
manca d’espai vital, situacions de re lloguer, 
procés de desnonament, ocupació de 
l’habitatge. 

 

 Canvis d’habitatge sovintejats. 
  

 Fora del centre urbà i amb problemes 
d’accessibilitat als serveis.  
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Relació amb 
l’entorn 

Desconeixement dels recursos i entitats de la 
comunitat.  

 No accepten les intervencions dels serveis 
socials bàsics, CDIAP, CSMIJ, altres...  

 
Famílies en intervenció de DGAIA, EAIA... 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Historial de dades i Seguiment de la 
Comissió Social CENTRE     

 

IDALU 
 
INICIALS                       

DATA 
Naix. 

  
OBJECTIU INICIAL 
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ACORDS 

  

  

  

  
Data SEGUIMENT DES DEL CENTRE ESCOLAR SEGUIMENT DES DE SERVEIS SOCIALS I/O ALTRES SERVEIS 

   

   

   

   

   

    
 



  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Assumpte: sol·licitud d’informe sobre un infant o adolescent per poder valorar la possible 
situació de risc 

 
 

Benvolgut/da,  
 

Ens posem en contacte amb vostè en base al que preveu l’article 24 de la Llei 14/2010, del 27 
de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, en relació a la 
col·laboració i actuació coordinada entre les administracions públiques implicades on 
s’estableix que “els serveis públics estan obligats a facilitar la informació requerida pel 
departament corresponent en matèria de protecció dels infants i els adolescents a fi de valorar 
quina és la situació de l'infant o adolescent”. 

 
Per aquest motiu, en relació a l’expedient familiar número XXX obert als nostres serveis 
socials, a afectes de valoració del risc de l’infant o adolescent XXXXX, us sol·licitem a mode 
orientatiu i no limitatiu, un informe on es reculli informació rellevant i de forma objectiva els 
següents punts: 

 
Dades de l'alumne/a: 
Nom i cognoms................................................................................................................. 
Data naixement................................................................................................................. 
Adreça............................................................................................................................... 
Municipi............................................................................................................................. 
Telèfon..............................................................................................................................  
Nacionalitat.......................................................................................................................  
Curs escolar......................................................................................................................  
Tutor/a............................................................................................................................... 

 
Nom del pare / mare o tutor  legal que es fa/n càrrec de l'alumne/a (acompanyament a 
l'escola, assistència a les entrevistes familiars, comunicació per altres temes de 
l'escola....)...............................................................................................  

 
Situació detectada 

 
 Atenció necessitats bàsiques: alimentació, higiene, vestit, descans... 

 No porta esmorzar habitualment  

 Fa mala olor, roba bruta habitualment.  

 Vestit i calçat inadequat a l'època de l'any. 

 Roba en molt mal estat habitualment.  

 S'adorm amb freqüència a la classe al llarg del matí i tarda.  

 Assisteix habitualment a l'escola amb febre o alguna malaltia infecciosa. 
 

 Aspectes escolars: 

 Assistència i puntualitat: 

▪ Presenta absentisme escolar: regular (2 o 3 dies per setmana) o crònic. 

▪ Habitualment arribar tard.  

▪ Habitualment retard en la recollida.  

▪ Justifiquen arbitràriament i de forma sistemàtica la no assistència de l'alumne a classe    
o no la justifiquen mai. 

Logotip Educació Logotip 
Ajuntament 

2.  Demanda d’informació sobre un infant/adolescent a Serveis Territorials- Departament 

d’Educació 



  

  

 Material  i indumentària escolar  

▪ No  té llibres i/o material escolar. 

▪ No porta la vestimenta específica (xandall, bata...). 
 

 Acceptació de normes i hàbits: 

▪ Habitualment mostra dificultats per seguir les instruccions que se li donen. 

▪ Sistemàticament no fa les feines proposades. 

▪ No  porta  regularment  els llibres i/o  material  escolar.  

▪ No té cura del material escolar propi   ni dels companys. 
 

▪ S'observa que els hàbits no assolits (enuresi, encopresi...) no concorden amb l'edat. 
 

 Rendiment escolar: 

▪ Assoleix els objectius educatius propis de l'edat.  

▪ Davallada en el rendiment escolar sense causa aparent. 

▪ Enumereu els suports que rep l'alumne/a dins o fora del centre  escolar.  
 

 Assistència a les sortides: 

▪ Habitualment no participa a les activitats  fora del centre ( excursions i colònies) 
 

 Estat emocional. 

 Canvis sobtats d'estat d'ànim. 

 Manifesta actituds defensives davant l'apropament físic. 

 Verbalitza que ningú no l'estima. 

 Mostra resistència en marxar del centre en acabar la jornada (roman més temps de 
l'habitual al pati o voltants). 

 Manifesta coneixements  i comportaments sexuals no propis per la seva edat. 
 

 Relació amb el grup-classe. 

 Poca o nul·la relació amb els companys. 

 Prefereix jugar amb amics més petits. 

 És rebutjat o ignorat pels companys. 

 Té dificultats per compartir espais i/o material. 

 Provoca o participa en baralles amb freqüència. 
 

 Relació amb els adults 

 Busca la protecció del professorat. 

 Manifesta rebuig a les persones adultes. 

 Intenta agradar excessivament als adults. 
 

 Relació família-escola 

 Assistència a les entrevistes. 

 S'enfronten als professionals de l'escola. 

 No segueixen les recomanacions dels professionals respecte derivacions a 
tractaments externs (visites mèdiques,  reeducació...) i no  ho justifiquen.  

 
 

Intervencions fetes des del centre educatiu: 
 

 Convocatòries i entrevistes amb els pares. 
 

 Coordinacions amb altres serveis. 
 

 Altres 
 
 
 



  

  

 
Heu de fer arribar aquesta informació per escrit a l’adreça XXXX en un termini màxim de XXX. 

 
Us agraïm la vostra col·laboració. 

 
Atentament, 

 
 
 

Nom i cognoms del tècnic/a 
 

.......................(Municipi), ........................ (data) 
 
 
 
 
 
 
Comissió Social - Instruccions pels centres  
 
Qualsevol professional d’un centre docent que detecti una situació socialment irregular que dificulta el 
procés d’aprenentatge d’un/a alumne/a 
 
 1. Ha d’omplir un Full de demanda d’atenció a la diversitat. 
 2. Aquesta demanda s’estudia en una Comissió social. 
 3. Si la comissió ho considera pertinent, l’equip directiu obrirà una fitxa compartida amb 
tots els agents socioeducatius (serveis educatius del Departament i serveis socials del municipi) en 
una carpeta codificada en el Drive del domini XTEC del centre, amb una estructura pròpia de carpetes 
per a la localització de la informació. 
 4. La fitxa anomenada “Historial de dades i Seguiment de la Comissió Social” (en format 
full de càlcul) seguirà una plantilla comuna (veure annex 1) per tal que els agents implicats puguin 
rebre i afegir informació i consignar-hi els acords presos en cada  sessió de comissió social que es 
parli de l’alumne.  

a. S’ha de tenir en compte que per confidencialitat la fitxa no pot contenir nom i cognoms 
de l’alumne (només IDALU).  
b. Com a sistema de denominació de l’arxiu es farà servir un codi basat en les inicials de 
l’alumne.  
c. Cada centre facilitarà als agents implicats un document o base de dades (externa al 
Drive) amb la correspondència entre el codi d’identificació de la fitxa, l’IDALU i el nom 
complet de cada alumne.” 

 
El president 
 
Alguna intervenció al respecte? Passaríem a votació. 
 
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 30 membres assistents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
21. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració per a 
l’establiment de les condicions de gestió i funcionament dels ajuts de menjador del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental amb els ajuntaments. 
 
Llegida la part dispositiva del dictamen de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, de 13 de 
novembre de 2019, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 

3. Instruccions específiques per als centres educatius 



  

  

 
1. El 31 d’octubre de 2019, la cap de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, senyora Sílvia 

Pérez Corts, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS  
 
1. El conveni de 24 de maig de 2016 entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Departament 

d’Ensenyament 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’Ensenyament 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. 

 
2. El 10 d’abril de 2019, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar les Bases 

reguladores dels ajuts de menjador i llur annex per al curs escolar 2019/2020, les quals han estat 
publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 23 d’abril de 2019. 
 

3. Aquestes bases preveuen la participació dels ajuntaments en la gestió dels ajuts, en la recepció 
de les sol·licituds, en la valoració o en les revocacions, entre d’altres. És per això, que esdevé 
necessari l’aprovació d’un conveni amb els ajuntaments per a regular-ne els termes.  

 
Per això, l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat proposa:  
 
L’aprovació del contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració per a l’establiment de les 
condicions de gestió i funcionament dels ajuts de menjador del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
amb els ajuntaments afectats.”  
 
 

2. El 31 de desembre de 2019 finalitza la vigència del conveni de col·laboració per a 
l’establiment de les condicions de gestió i funcionament dels ajuts de menjador del 
Consell Comarcal amb els ajuntaments de la comarca.  
 

3. El 13 de novembre 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.  
 

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. Les Bases reguladores dels ajuts de menjador i llur annex per al curs escolar 2019/2020, 
aprovades el 10 d’abril de 2019 i publicades en el BOPB de 23 d’abril de 2019. 
 

9. Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, pel 
que fa al règim jurídic dels convenis. 

 



  

  

10. L’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya per raó del qual les administracions públiques de 
Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i 
amb els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, en l’àmbit de 
les competències respectives i per a la consecució de finalitats d’interès comú. 

 
11. 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. 
 

12. 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, 
 
PROPOSEM al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració per a l’establiment de les 

condicions de gestió i funcionament dels ajuts de menjador del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, amb els ajuntaments afectats, d’acord al contingut següent: 

 
“3R E U N I T S 

 
D’una part, el senyor Francesc Colomé Tenas, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit pel secretari accidental de la corporació, senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
I de l’altra, el/la senyor/a ______________, alcalde/ssa –president/a de l’Ajuntament de/d’ 
___________, assistit/da pel/ per la secretari/secretària de la corporació, el/la senyor/a 
________________. 
 

4I 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. 

                                                
3 En el cas de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès:  

R E U N I T S 
 
D’una part, la senyora Marialluïsa Ferré García, consellera delegada de l’Àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, assistit pel secretari accidental de la corporació, senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
I de l’altra, el senyor Francesc Colomé Tenas, alcalde–president de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, assistit per 
la secretària de la corporació, la senyora Maria Llonch Llonch. 
 

4 En el cas de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès: 

La consellera delegada de l’Àrea d’Ensenyament, en nom i representació del Consell Comarcal del Vallès Oriental,  en 
virtut del Decret de Presidència núm. 2019PRES000203, de 19 de juliol, pel qual se li delega la representació institucional 
en l’àmbit de les competències, activitats i serveis que s’integren en l’àrea per a la qual ha estat nomenada. 
 
L’alcalde- president, en nom i representació de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en virtut del que disposa 
l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 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.  

 



  

  

 
L’alcalde/alcaldessa president/a, en nom i representació de l’Ajuntament de/d’ _____________, 
en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
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/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. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 

 
M A N I F E S T E N 

 
1. Que mitjançant el Decret 219/1989, d’1 d’agost, es van delegar a les comarques les 

competències del Departament d’Ensenyament en relació amb la programació i la gestió de 
beques i ajuts de menjador. 
 

2. Que 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.  
 

3. Que la gestió d’aquests ajuts correspon als consells comarcals quan hagin assumit aquesta 
competència i signin el conveni corresponent amb el Departament d’Ensenyament. 
 

4. Que el 24 de maig de 2016, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya vam formalitzar el conveni relatiu a la  
delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei 
escolar de menjador.  
 

5. Que el 10 d’abril de 2019, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar les 
Bases reguladores dels ajuts de menjador i llur annex per al curs escolar 2019/2020, les quals 
han estat publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 23 d’abril de 2019. 
 

6. Que, d’acord amb l’article 31 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garantia dels drets digitals, el Consell Comarcal del Vallès Oriental disposa 
d’un Registre d’activitats de tractament que inclou l’activitat de tractament d’ajuts de 
menjador.  
 

7. Que les Bases reguladores dels ajuts de menjador del Comarcal del Vallès Oriental preveuen 
la participació dels ajuntaments en la gestió dels ajuts, en la recepció de les sol·licituds, en la 
valoració o en les revocacions, entre d’altres. És per això, que esdevé necessari l’aprovació 
d’un conveni amb els ajuntaments per a regular-ne els termes.  

 
D’acord amb les manifestacions exposades, les parts compareixents expressen la seva voluntat 
per a l’establiment d’un conveni de col·laboració que subjecten als següents 
 

P A C T E S 
 
Primer. Objecte 
 
Aquest acord té per objecte l’establiment d’un marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, en endavant CONSELL COMARCAL, i l’Ajuntament «de» ______________, en 
endavant l’AJUNTAMENT, per a la gestió dels ajuts de menjador del CONSELL COMARCAL. 
 



  

  

Segon. Identificació dels ajuts 
 
1. Per al curs escolar 2019/2020, la col·laboració objecte d’aquest conveni abasta la gestió dels 

ajuts que preveuen les Bases reguladores dels ajuts de menjador del CONSELL COMARCAL 
esmentades en la manifestació cinquena, en endavant les Bases. 
 

2. Si s’escau, per a altres cursos, la col·laboració abastarà la gestió dels ajuts de menjador de la 
convocatòria que correspongui, atenent en tot cas a les bases que siguin d’aplicació.  
 

3. En qualsevol cas, la gestió dels ajuts resta condicionat a la vigència del conveni formalitzat 
pel Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya esmentat a la manifestació quarta, o bé a l’instrument jurídic que el substitueixi. 
 

 
Tercer. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
El CONSELL COMARCAL es compromet a desenvolupar les actuacions següents: 
 
a) Posar a disposició de l’AJUNTAMENT la documentació necessària per a la gestió de les 

sol·licituds dels ajuts. 
 

b) Facilitar la gestió dels ajuts de menjador mitjançant un sistema de gestió informatitzada. 
 

c) Comunicar a l’AJUNTAMENT els ajuts atorgats a les persones beneficiàries.  
 

d) Transferir al número de compte designat per l’AJUNTAMENT els imports dels ajuts atorgats a 
les persones beneficiàries que corresponguin. 

 
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. 
 
El pagament dels ajuts està condicionat a la transferència prèvia del Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya i al compliment de les previsions de justificació que preveuen 
les Bases.  

 
e) En relació amb la protecció de dades de caràcter personal:  
 

i. Complir les obligacions que té com a responsable del tractament.  
ii. Per raó d’aquest conveni s’autoritza a l’AJUNTAMENT a encarregar-se del tractament de 

les dades personals obtingudes en la gestió dels ajuts de menjador. 
 

iii. Vetllar perquè l’AJUNTAMENT, com a encarregat del tractament, adopti les mesures de 
seguretat exigibles, 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. 

 
 
Quart. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a col·laborar per a la consecució d’una correcta gestió dels ajuts 
de menjador del CONSELL COMARCAL en la forma que s’estableix a continuació:  
 



  

  

a) Rep, impulsa, valora, tramita i presenta al CONSELL COMARCAL les sol·licituds d’ajuts de 
menjador mitjançant el sistema de gestió informatitzada que estableixi el CONSELL 
COMARCAL, d’acord amb allò que disposen les Bases i els aclariments que es facin en virtut 
de la disposició addicional quarta d’aquestes.  

 
b) Rep, impulsa, informa, tramita i trasllada al CONSELL COMARCAL els recursos 

administratius.  
 
c) Complimenta mitjançant el sistema de gestió informatitzada que estableixi el CONSELL 

COMARCAL qualsevol altre tràmit que aquest permeti sempre i quan les bases reguladores 
del ajuts de menjador n’estableixin l’obligació als ajuntaments. 

 
d) Posa a disposició del CONSELL COMARCAL tota aquella informació o documentació que es 

requereixi en relació amb la gestió dels ajuts. 
 
e) Supervisa l’ús del servei de menjador de les persones beneficiàries introduït en el sistema de 

gestió informatitzada establert pel CONSELL COMARCAL.  
 

f) Notifica al CONSELL COMARCAL les persones autoritzades per l’accés i la tramitació en el 
sistema de gestió informatitzada d’ajuts de menjador que estableixi el CONSELL COMARCAL 
amb entrega del document signat per aquestes persones quant a les obligacions de seguretat 
de la informació i protecció de dades de caràcter personal establert a aquests efectes pel 
CONSELL COMARCAL.  Així mateix, si és el cas, l’AJUNTAMENT notifica les baixes de les 
persones autoritzades.  
 

g) Presenta al CONSELL COMARCAL els certificats justificatius de la despesa efectuada en 
concepte d’ajuts de menjador, d’acord amb la relació d’ajuts atorgats pel CONSELL 
COMARCAL a les persones beneficiàries que corresponguin,  l’ús del servei i d’acord amb les 
Bases i el model que estableixi el CONSELL COMARCAL.  
 

h) Comprova el compliment i l’efectivitat de les condicions o requisits determinants per a 
l’atorgament de l’ajut. 

 
i) Es sotmet a les actuacions de comprovació que respecte a la gestió dels ajuts pugui efectuar 

el CONSELL COMARCAL.  
 
j) Compleix les obligacions que les bases estableixen pels ajuntaments i actua d’acord amb les 

seves previsions.  
 

k) Utilitzar els models de documentació i seguir les indicacions que estableixi el CONSELL 
COMARCAL per a la gestió dels ajuts. 

 
l) Compleix les obligacions com a encarregat del tractament. L’encarregat del tractament i tot el 

seu personal s’obliga a: 
 

1. Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per a la seva inclusió, 
només per a la finalitat objecte d'aquest encàrrec. En cap cas pot utilitzar les dades per a 
finalitats pròpies.  
 

2. Tractar les dades d’acord amb les instruccions documentades del responsable del 
tractament. 
 
Si l'encarregat del tractament considera que alguna de les instruccions infringeix l’RGPD o 
qualsevol altra disposició en matèria de protecció de dades de la Unió o dels estats 
membres, l'encarregat n’ha d’informar immediatament el responsable. 
 

3. Incorporar els tractaments que duu a terme en execució d’aquest contracte al seu registre 
d’activitats del tractament efectuades per compte d’un responsable, amb el contingut de 
l’article 30.2 de l’RGPD. 



  

  

 
4. No comunicar les dades a terceres persones, tret que tingui l'autorització expressa del 

responsable del tractament, en els supòsits legalment admissibles. 
 
L'encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del mateix 
responsable, d'acord amb les instruccions del responsable. En aquest cas, el responsable 
ha d’identificar, prèviament i per escrit, l'entitat a la qual s'han de comunicar les dades, les 
dades a comunicar i les mesures de seguretat que cal aplicar per procedir a la 
comunicació. 
 
Si l'encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una organització 
internacional, en virtut del dret de la Unió o dels estats membres que li sigui aplicable, ha 
d’informar el responsable d'aquesta exigència legal de manera prèvia, tret que aquest dret 
ho prohibeixi per raons importants d'interès públic. 
 

5. No subcontractar cap de les prestacions que formin part de l'objecte d'aquest contracte 
que comportin el tractament de dades personals, tret dels serveis auxiliars necessaris per 
al normal funcionament dels serveis de l'encarregat. 

 
Si cal subcontractar algun tractament, aquest fet s’ha de comunicar prèviament i per escrit 
al responsable, amb una antelació de dos mesos. Cal indicar els tractaments que es 
pretén subcontractar i identificar de forma clara i inequívoca l'empresa subcontractista i 
les seves dades de contacte. La subcontractació es pot dur a terme si el responsable no 
manifesta la seva oposició en el termini establert. 

 
El subcontractista, que també té la condició d'encarregat del tractament, està obligat 
igualment a complir les obligacions que aquest document estableix per a l'encarregat del 
tractament i les instruccions que dicti el responsable. Correspon a l'encarregat inicial 
regular la nova relació, de manera que el nou encarregat quedi subjecte a les mateixes 
condicions (instruccions, obligacions, mesures de seguretat…) i amb els mateixos 
requisits formals que ell, pel que fa al tractament adequat de les dades personals i a la 
garantia dels drets de les persones afectades. Si el subencarregat ho incompleix, 
l'encarregat inicial continua sent plenament responsable davant el responsable pel que fa 
al compliment de les obligacions.  
 

6. Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals hagi 
tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, fins i tot després que en finalitzi l’objecte. 
 

7. Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es comprometen, de 
forma expressa i per escrit, a seguir les instruccions del responsable, a respectar la 
confidencialitat i a complir les mesures de seguretat corresponents, de les quals cal 
informar-los convenientment. 
 

8. Mantenir a disposició del responsable la documentació que acredita que es compleix 
l'obligació que estableix l'apartat anterior. 
 

9. Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les 
persones autoritzades per tractar dades personals. 
 

10. Assistir el responsable del tractament en la resposta a l'exercici dels drets següents: 
 

1. Accés, rectificació, supressió i oposició 
2. Limitació del tractament 
3. Portabilitat de dades 
4. A no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades (inclosa l’elaboració de 

perfils)  
 
Quan les persones afectades exerceixin els drets d'accés, rectificació, supressió i 
oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions 



  

  

individualitzades automatitzades, davant l'encarregat del tractament, aquest ho ha de 
comunicar al CONSELL COMARCAL per la plataforma EACAT. La comunicació s’ha de 
fer de forma immediata i en cap cas més enllà de l’endemà del dia hàbil en què s’ha rebut 
la sol·licitud, juntament, si escau, amb altres informacions que puguin ser rellevants per 
resoldre la sol·licitud.  
 

11. L'encarregat del tractament ha de facilitar, en el moment de recollir les dades, la 
informació relativa als tractaments de dades que es duran a terme. La redacció i el format 
en què es facilitarà la informació s'ha de consensuar amb el responsable, abans d’iniciar 
la recollida de les dades. 
 

12. L'encarregat del tractament ha d’informar el responsable del tractament, sense dilació 
indeguda i en qualsevol cas abans del termini màxim de 24 hores, i a través de la 
plataforma EACAT, de les violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec 
de les quals tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per 
documentar i comunicar la incidència. 

 
La notificació no és necessària quan sigui improbable que aquesta violació de la 
seguretat constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques. 

 
Si se’n disposa, cal facilitar, com a mínim, la informació següent: 

 
1. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals, 

incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats 
afectats i les categories i el nombre aproximat de registres de dades personals 
afectats. 
 

2. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre punt de 
contacte en el qual es pugui obtenir més informació. 
 

3. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades 
personals. 
 

4. Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la violació de la 
seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades per 
mitigar els possibles efectes negatius.  

 
Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no ho 
sigui, la informació s’ha de facilitar de manera gradual sense dilació indeguda. 
 
Correspon a l'encarregat del tractament comunicar les violacions de la seguretat de 
les dades a l'autoritat de protecció de dades. La comunicació ha de contenir, com a 
mínim, la informació següent: 

 
a. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals, 

incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats 
afectats i les categories i el nombre aproximat de registres de dades personals 
afectats. 

 
b. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre punt de 

contacte en el qual es pugui obtenir més informació. 
 

c. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les 
dades personals.  
 

d. Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la violació 
de la seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades 
per mitigar els possibles efectes negatius.  

 



  

  

Si no és possible facilitar la informació simultàniament, s’ha de facilitar de manera 
gradual sense dilació indeguda. 
 
Correspon a l'encarregat del tractament comunicar en el menor temps possible als 
interessats les violacions de la seguretat de les dades, quan sigui probable que la 
violació suposi un alt risc per als drets i les llibertats de les persones físiques.   
 
La comunicació s’ha de fer en un llenguatge clar i senzill i, com a mínim, cal: 

 
a. Explicar la naturalesa de la violació de dades. 

  
b. Indicar el nom i les dades de contacte del delegat de protecció de dades o d’un 

altre punt de contacte en què es pugui obtenir més informació. 
 

c. Descriure les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades 
personals.  

 
d. Descriure les mesures adoptades o proposades pel responsable del tractament 

per posar remei a la violació de la seguretat de les dades personals, incloses, si 
escau, les mesures adoptades per mitigar els possibles efectes negatius. 

 
13. Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les avaluacions d'impacte 

relatives a la protecció de dades, quan escaigui. 
 
14. Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les consultes prèvies a 

l'autoritat de control, quan escaigui. 
 

15. Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar que 
compleix les seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions que 
efectuïn el responsable o un altre auditor autoritzat per ell.  

 
16. Implantar les mesures de seguretat següents: 

 
a. Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels 

sistemes i serveis de tractament. 
 

b. Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas 
d'incident físic o tècnic. 

 
c. Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i 

organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament. 
 

d. Seudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau. 
 

També ha d’adoptar totes aquelles altres mesures que, tenint en compte el conjunt de 
tractaments que duu a terme, siguin necessàries per garantir un nivell de seguretat 
adequat al risc. 
 
La documentació relacionada amb la gestió dels riscos, incloent el resultat de les 
auditories periòdiques que es realitzin, pot ser sol·licitada en qualsevol moment pel 
responsable del tractament. 

 
17. Designar un delegat de protecció de dades i comunicar-ne la identitat i les dades de 

contacte al responsable.  
 

18. Retornar al responsable del tractament les dades de caràcter personal i, si escau, els 
suports on constin, una vegada complerta la prestació.  

 



  

  

La devolució ha de comportar la destrucció de les còpies i l'esborrat total de les dades 
existents en els equips informàtics utilitzats per l'encarregat.  
 
No obstant això, l'encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades degudament 
bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats de l'execució de la prestació. 

 
Cinquè. Vigència 
 
Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de l’1 
de gener de 2020 fins el 31 de desembre de 2023.  
 
Sisè. Causes d’extinció 
 
Les causes d’extinció d’aquest conveni són les següents:  
 
a) L’acord entre les parts 
b) La finalització del termini de vigència previst 
c) La resolució del conveni amb 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, esmentat a la manifestació quarta, o bé de l’instrument jurídic que 
el substitueixi.  

d) La pèrdua de l’exercici de la competència de qualsevol de les parts. 
 
 
Setè. Jurisdicció competent 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest document 
seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
I, en senyal de conformitat signen les parts, amb l’assistència dels corresponents secretaris, que 
en donen fe.” 

 
2. Notificar aquest acord als ajuntaments interessats. 
 
 
El president 
 
Alguna intervenció al respecte? Passaríem a votació. 
 
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 30 membres assistents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS 
 
22. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració per a la prestació 
d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació 
corresponent a l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les 
bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i 
Formació, modificada per  l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny, i a la Resolució 
TSF/2232/2019, d'1 d'agost. 
 
Llegida la part dispositiva del dictamen de l’Àrea de Promoció Econòmica i Estudis, de 13 de 
novembre de 2019, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS   
 



  

  

1. El 28 d´octubre de 2019, el senyor Ignasi Valls i Vilaró, gerent del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, ha emès l’informe següent:  

  
“RELACIÓ DE FETS  
  
1. El 20 de setembre de 2018, s’aprovà l’Ordre TSF/156/2018, per la qual s'aproven les bases 

reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, modificada per  
l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny, en endavant i en el seu conjunt l’ORDRE.   
  

2. L’1 d’agost de 2019, s’aprovà la Resolució TSF/2232/2019, per la qual s'obre la convocatòria per 
a l'any 2019 en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació (SOC – Treball i 
Formació), en endavant la RESOLUCIÓ.   

  
3. El Programa Treball i Formació és una mesura inclosa en el Pla de Desenvolupament de 

Polítiques d'Ocupació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya des de l'any 2013, que s'ha 
anat adaptant d'acord a les necessitats de les persones que més van patir les conseqüències de 
la passada crisi econòmica.   
  
En el marc de l'objectiu estratègic d'acompanyar les persones i donar-los les eines perquè 
desenvolupin habilitats i capacitats que els permetin millorar llur situació laboral o professional, 
previst a la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic 
d'Ocupació de Catalunya, l'objectiu del Programa Treball i Formació és facilitar a les persones en 
situació d'atur amb més dificultats d'accedir al mercat de treball, o allunyades d'aquest mercat 
per les dificultats d'accedirhi, la millora de la seva ocupabilitat facilitant-los competències 
professionals mitjançant experiència laboral, en un entorn productiu real, i formació 
professionalitzadora.  
  
Actualment a Catalunya, tot i la millora de l'activitat econòmica i de l'increment de les oportunitats 
d'ocupació, hi ha encara un important nombre de persones que van perdre la feina i que 
continuen sense incorporar-se de manera estable al mercat de treball, patint les conseqüències 
derivades d'aquest període, sovint llarg o molt llarg, d'inactivitat. D'altra banda, les noves realitats 
socials han fet palesa de l'existència de persones amb altres situacions de vulnerabilitat social 
que tampoc aconsegueixen incorporar-se al mercat de treball.  
  
Per aquest motiu, d'acord amb la voluntat d'adaptar-se a les necessitats de les persones, el 
Programa Treball i Formació incorpora la possibilitat d'oferir el Programa a un espectre més 
ampli de persones en situació de vulnerabilitat social per raó de la manca d'ocupació i per 
facilitar les persones que hi participin un millor aprofitament de les accions del Programa.   
  
Les bases reguladores de l’Ordre, obren la participació, a concretar en cada resolució de 
convocatòria d'acord amb allò que el Pla de desenvolupament de Polítiques d'Ocupació 
estableixi, a totes les persones que tenen dificultats d'accedir al mercat de treball, sempre que 
compleixin amb els requisits legals per poder formalitzar un contracte de treball en el moment de 
la seva signatura, evitant qualsevol discriminació per cap raó i facilitant el destí del Programa a 
les persones segons les noves realitats socials.  
  
D'altra banda, en atenció a les especials dificultats d'accés al mercat de treball de les persones 
destinatàries del Programa, les bases reguladores preveuen les tasques i funcions de l’acció de 
coordinació i suport, introduint l'acompanyament actiu de les persones participants durant la 
realització de les accions d'experiència laboral i de formació, com a element clau per aconseguir 
l'assistència activa en les accions i en conseqüència l'adquisició de les habilitats i les aptituds 
que milloren l'ocupabilitat.  
  
Igualment, en el mateix sentit de millorar l'adquisició de competències que faciliten l'ocupabilitat, 
les bases reguladores estableixen que l'acció de formació a programar ha de ser de 60 hores 
com a mínim, amb un màxim de 200, limitant a 5 les hores d'assistència diària. En qualsevol cas 
la unitat mínima de programació és un mòdul formatiu. En el mateix sentit, es considera preferent 
la programació d'accions de formació conduents a un certificat de professionalitat, ja que 
permeten l'acreditació, amb caràcter oficial, de les competències professionals adquirides. Tot i 



  

  

així, preveuen altra formació per a l'adquisició de competències professionals, a programar 
alternativament, completant l'oferta formativa del Programa.  
  
Per últim, les bases reguladores incorporen dos elements significatius respecte a l'execució: la 
justificació per mòduls i la concreció més exhaustiva de les causes i criteris de revocació de la 
subvenció. El primer element simplifica totalment la justificació de la subvenció ja que incorpora 
la justificació de totes les accions subvencionables incloses en el Programa per barems 
estàndards de costos unitaris. Això suposa que els costos subvencionables es calculen en base 
a les activitats realitzades aplicant el mòdul econòmic prèviament establert i que figura com a 
quantia subvencionable. Específicament, per implementar el mòdul econòmic de les accions de 
formació, s'ha realitzat un estudi econòmic de costos de les especialitats del sistema de formació 
professional per l'ocupació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya que identifica activitats i 
recursos, que es poden mesurar i associar a un preu de mercat basat en un barem de costos 
unitaris, i estableix una metodologia per determinar el cost/hora/participant per les especialitats 
formatives, que no es trobin dins de les analitzades, a partir dels costos unitaris determinats. Per 
aquest motiu, les accions queden acreditades amb la comprovació de la realització efectiva de 
l'acció i el compliment dels resultats als quals estan vinculats, sent d'absoluta transcendència el 
procés de verificació de les accions durant la seva execució tant “in situ” com administrativa. En 
conseqüència, l'entitat beneficiària, sempre i quan no subcontracti l'execució de l'acció, no estarà 
obligada a presentar ni estats comptables, ni justificants econòmics, com les factures.  
  
D'altra banda el segon element, i atès l'especial importància de la verificació de l'execució de els 
accions descrita en el paràgraf anterior, les bases reguladores, especifiquen de manera 
detallada com s'han d'executar les accions per a que siguin subvencionables i determina 
extensament quins supòsits comporten la revocació total o parcial de la subvenció atorgada.  
  

4. L'objecte de les bases reguladores aprovades per l’ORDRE és regular les subvencions del 
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a la realització de projectes de millora de l'ocupabilitat 
de les persones treballadores amb dificultats d'accés al treball en el marc del Programa Treball i 
Formació.  
  
S'entén per projecte el conjunt d'accions d'experiència laboral i accions de formació que 
s'aproven en el marc d'una convocatòria, incloses totes les línies de subvenció en cas que n'hi 
hagi més d'una.  
  
Aquesta actuació contribueix a assolir el següent resultat definit pel Programa Operatiu del Fons 
Social Europeu de Catalunya 2014-2020 (2014ES05SFOP007): millorar l'ocupabilitat de les 
persones aturades o inactives, especialment d'aquelles amb més dificultats d'accés al mercat 
laboral, per mitjà de l'adquisició d'experiència professional, incloses les iniciatives locals 
d'ocupació i millorar la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social, a 
través de l'activació i d'itineraris d'inserció integrats i personalitzats.  
  

5. Mitjançant la RESOLUCIÓ,  s’obre la convocatòria corresponent a l'any 2019 per a la presentació 
de les sol·licituds de subvenció, dins del Programa Treball i Formació, d'acord amb l’ORDRE.   
  
La Base 2 de l’ORDRE estableix que en el marc de les mesures de contractació i formació, es 
consideren actuacions subvencionables les accions d'experiència laboral, les accions de 
formació i les accions de coordinació i suport previstes a la base 5 de l'annex 1 de l’ORDRE que 
s'adrecin a les persones treballadores amb dificultats d'accés al treball que determina la base 6 
de l'annex 1 de l’ORDRE. I l’article 2 de la RESOLUCIÓ determina que les actuacions 
subvencionables són les següents:  

  
A) Per a les accions d'experiència laboral i de formació, s'obren les línies de subvenció següent:  

  
1. Treball i Formació per a persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no 

perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni ajuts, preferentment més grans de 
45 anys (PANP), que inclou dos tipus d'accions en funció de la durada:  

  
a) PANP 6: contractacions de 6 mesos a jornada completa i acció de formació.  



  

  

b) PANP 12: contractacions de 12 mesos a jornada completa i acció de formació.  
  

2. Treball i Formació per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania 
(PRGC), que inclou dos tipus d'accions en funció de la durada:  

  
a) PRGC 6: contractacions de 6 mesos a jornada completa i acció de formació.  
b) PRGC 12: contractacions de 12 mesos a jornada completa i acció de formació.  

  
3. Treball i Formació per a dones en situació d'atur (DONA), que inclou un tipus d'acció en 

funció de la durada:  
  

DONA 12: contractacions de 12 mesos a jornada completa i acció de formació.  
  

4. Treball i Formació per a persones que obtinguin una autorització de residència temporal per 
circumstàncies excepcionals d'arrelament social (ACOL), que inclou un tipus d'acció en 
funció de la durada:  

  
ACOL 12: Contractacions de 12 mesos a jornada completa i acció de formació.  

  
B) Per a les accions de coordinació i suport seran subvencionables les hores destinades a 

aquesta acció d'acord amb la distribució proporcional establerta a l'article 16 de la 
RESOLUCIÓ.  

 
6. L’article 2.2 de la RESOLUCIÓ estableix que la durada de les accions de formació és la següent:  
  

a) Acció de formació de certificat de professionalitat: mínima de 80 hores i màxima de 200 
hores.  
  

b) Acció de formació transversal: mínima de 60 hores i màxima de 80 hores.  
  
Les accions de formació transversal a realitzar en aquesta convocatòria són les que consten a 
l'annex 4 de la RESOLUCIÓ.  
 

7. D’acord amb el que estableix l’article 3 a) de la RESOLUCIÓ, podran ser entitats beneficiàries 
d'aquesta convocatòria, d'acord amb la base 3 de l'annex 1 de l’ORDRE, les següents:  

  
Els ajuntaments i els consells comarcals o, en el seu lloc, els seus organismes autònoms, o les 
entitats amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, desenvolupament local i 
de promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquelles, per a les línies de subvencions 
previstes a l'article 2.1.1, 2.1.2 i 2.1.3 i per les accions de coordinació i suport d'aquesta 
Resolució.  

  
Així mateix, d’acord amb la base 2.3 de l’ORDRE la resolució de convocatòria podrà determinar, 
per línia de subvenció, la distribució territorial de les accions d'experiència laboral i de formació a 
subvencionar, per municipis, comarques i/o altra divisió territorial i el criteri o proporció 
necessària entre les accions d'experiència laboral i de formació i l'acció de coordinació i suport, 
per a que aquesta última sigui subvencionada. La distribució territorial es determinarà en base la 
incidència del col·lectiu de persones a qui s'adreci la línia de subvenció, en relació amb les 
diferències territorials de Catalunya des del punt de vista sòcio-econòmic i de l'ocupació, i 
l'execució del Programa en l'exercici anterior.  

  
L’annex 2 de la RESOLUCIÓ estableix la distribució territorial dels contractes de treball.   
  
El nombre de contractes preassignats al Consell Comarcal del Vallès Oriental són els següents:   
  

- En relació amb la Línia PANP: 21 contractes preassignats de durada de 6 mesos i 10 
contractes preassignats de durada de 12 mesos.   

  
Per determinar la distribució territorial s'han aplicat els criteris següents:  



  

  

  
a) En aquesta convocatòria es distribueix un 10% de l'import a l'efecte d'obtenir un major 
equilibri territorial, especialment en aquelles comarques amb menor població:  
  
- Un 5% per al repartiment per comarques en funció de variables demogràfiques, 

econòmiques i ocupacionals  
  
- Un 5% en funció del percentatge de cada comarca del col·lectiu preferent respecte al 

seu atur registrat a data d'abril de 2019.  
  
b) El 90% restant en funció del nombre de persones en atur del col·lectiu preferent distribuït 
per comarques i municipis a data d'abril de 2019.  
  
En aquesta preassignació s’ha tingut en compte l'objectiu del percentatge de durada de les 
contractacions. Per aquesta línia, el percentatge de les contractacions de 12 mesos de les 
administracions locals s'aproxima al 30%.  
  

- En relació amb la Línia PRGC: 15 contractes preassignats de durada de 6 mesos i 6 
contractes preassignats de durada de 12 mesos  
  
Per determinar la distribució territorial dels contractes de treball de la línia PRGC, s'han 
utilitzat les dades d'expedients vigents de la renda garantida de ciutadania a 30 d'abril de 
2019.  
  
La distribució garanteix un mínim d'1 contracte de treball a cada àrea bàsica de Serveis 
Socials i un màxim de 51, i s'ha realitzat amb relació al nombre de les persones beneficiàries 
de la renda garantida de ciutadania de cada municipi i comarca, tenint en compte la 
proporció d'unitats familiars perceptores respecte de la població total del municipi o comarca.   
  

- En relació amb Línia DONA: 9 contractes preassignats de durada de 12 mesos.   
  

Per determinar la distribució territorial dels contractes de treball de la línia DONA, s'han 
seguit els mateixos criteris de repartiment que els establerts per a la línia PANP excepte la 
durada de les contractacions que serà en la seva totalitat de 12 mesos a temps complet.  

  
8. D’acord amb l’article 5 de la RESOLUCIÓ, els requisits específics de les persones destinatàries 

són:  
  
5.1 Línia PANP: les persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores 
de prestació per desocupació o subsidi ni d'ajuts, preferentment més grans de 45 anys.  
  
Per aquesta convocatòria i línia, s'entén per persones en risc de caure en situació d'atur de llarga 
durada, les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants 
d'ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos, durant els 18 mesos anteriors a la data 
de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació.  
  
Tindran caràcter prioritari en aquesta línia:  
  
a) Per a les contractacions de durada de 12 mesos a jornada completa, les persones que 

compleixen els requisits anteriors i que siguin més grans de 52 anys. Es prioritzaran les 
persones que no tinguin la cotització suficient perquè se'ls reconegui la pensió de jubilació 
quan arribin a l'edat ordinària de jubilació.  
  

b) A més, tindran caràcter preferent, en qualsevol cas, sigui en les contractacions de 12 mesos 
o en la resta de 6 mesos, les persones que tinguin reconegut oficialment un grau de 
discapacitat igual o superior al 33%.  

  
5.2 Línia PRGC: les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a 
demandants d'ocupació no ocupades (DONO), destinatàries de la renda garantida de ciutadania.   



  

  

  
D’acord amb la RESOLUCIÓ, en el supòsit en què en l'àmbit territorial de l'entitat beneficiària no 
hi hagi suficients persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania que s'adeqüin al lloc 
de treball a cobrir per l'entitat beneficiària, es consideren també persones destinatàries d'aquesta 
línia, aquelles que hagin sol·licitat la prestació de la renda garantida de ciutadania en els sis 
mesos anteriors a la publicació d'aquesta Resolució.  
  
Tindran caràcter prioritari en aquesta línia:  
  
a) Per a les contractacions de durada de 12 mesos a jornada completa, les persones en 

situació d'atur més grans de 52 anys. Es prioritzaran les que no tinguin la cotització suficient 
perquè se'ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l'edat ordinària de jubilació.  

b) A més, tindran caràcter preferent en qualsevol cas, sigui en les contractacions de 12 mesos o 
en la resta de 6 mesos, les persones que tinguin reconegut oficialment un grau de 
discapacitat igual o superior al 33%.  

  
Només es pot formalitzar un contracte de treball per unitat familiar amb càrrec a aquesta línia.  
  
5.3 Línia DONA: dones en situació d'atur.  
  
Podran participar les dones que es trobin en una de les situacions següents:  
  
a) Les dones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), 

víctimes de violència de gènere.  
  
b) Les dones en risc de caure en situació d'atur de molt llarga durada no perceptores de 

prestació per desocupació o subsidi ni d'ajuts, preferentment més grans de 52 anys.  
  
S'entén per dones en risc de caure en situació d'atur de molt llarga durada, les dones inscrites al 
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), 
com a mínim 12 mesos durant els 24 mesos anteriors a la data de la presentació de la 
corresponent oferta d'ocupació. Es prioritzaran les persones que no tinguin la cotització suficient 
perquè se'ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l'edat ordinària de jubilació.  
  
Tindran caràcter preferent, les dones que es trobin en una de les situacions anteriors i que, a 
més, tinguin reconegut oficialment un grau de discapacitat igual o superior al 33%.  
  

9. El procediment per a la concessió de les actuacions subvencionades en aquesta convocatòria és 
el que s’estableix a l’article 12 de la RESOLUCIO.  
  

10. La base 5 de l’ORDRE determina el desenvolupament de les accions subvencionables en els 
termes següents:   

  
- Accions d'experiència laboral  

  
Aquestes accions faciliten la pràctica laboral de les persones destinatàries mitjançant la seva 
contractació laboral per part de l'entitat beneficiària, o ens instrumental en cas d'encàrrec de 
gestió, i sempre porten aparellada un compromís de realització d'accions de formació. En cas 
que l'acció d'experiència laboral es desenvolupi mitjançant un ens instrumental, s'haurà de fer 
constar a la sol·licitud de subvenció, i serà als efectes d'aquesta Ordre com si fos executada per 
l'entitat beneficiària.  
  
A la resolució de convocatòria es determinarà la durada dels contractes de treball, que podrà ser 
des d'un mínim de 6 mesos a un màxim de 12, els percentatges a obtenir de cada durada, així 
com la jornada del contracte de treball, a temps complert o temps parcial.  
  
Les activitats a realitzar per les persones destinatàries han de ser competència del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, no poden substituir llocs de treball estructurals, per tant, han de ser 
activitats addicionals a l'activitat habitual del personal de l'administració local, i han d'estar 



  

  

directament relacionades amb l'interès general i social al qual serveix l'entitat beneficiaria. Les 
activitats a realitzar per les persones destinatàries, també podran ser atribuïdes a l'entitat 
beneficiària per delegació de competències, d'acord amb l'establert als articles 9 i següents de la 
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic  
  
L'execució d'aquestes accions d'experiència laboral no pot ser objecte de subcontractació.  
  
- Accions formatives:   

  
Les accions de formació consisteixen en la realització d'una activitat formativa 
professionalitzadora per part de les persones destinatàries del Programa que ja estan 
contractades per l'entitat beneficiària.  
  
Serà d'aplicació allò disposat en la lletra a), punt 2, de l'article 14 de la Llei 30/2015, de 9 de 
setembre, que regula el Sistema de Formació Professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral.  
  
Aquesta formació s'ha d'impartir de manera presencial, durant el contracte de treball i dins de 
l'horari laboral. En cap cas podrà ser superior a 5 hores diàries. L'entitat beneficiària haurà de 
facilitar l'assistència a l'acció de formació, per la qual cosa, entre d'altres, haurà de vetllar per a 
que la formació no coincideixi amb les vacances i/o permisos de les persones participants.  
  
Aquestes accions seran subvencionables llevat que les entitats beneficiàries derivin persones 
participants a accions de formació subvencionades per altres programes del Servei Públic 
d'Ocupació de Catalunya que reuneixin els requisits especificats en aquesta base. Aquesta 
derivació s'haurà d'articular mitjançant un conveni de col·laboració entre l'entitat beneficiària i 
l'entitat que realitza la formació o, en el supòsit que sigui la pròpia entitat beneficiària qui 
imparteixi l'acció de formació subvencionada per altres programes del Servei Públic d'Ocupació 
de Catalunya, s'articularà mitjançant una resolució o acord de govern en cas d'administracions 
locals o mitjançant altre document jurídic en cas que no ho siguin. En aquest document hauran 
de quedar recollits els compromisos d'ambdues entitats, les característiques de la formació i la 
constància expressa que no hi ha cap intercanvi econòmic.  
  
En cas que l'entitat beneficiària hagi de subcontractar aquestes accions, l'elecció del centre de 
formació es realitzarà de tal manera que es garanteixi la lliure concurrència entre els centres 
inscrits o acreditats per a l'especialitat a impartir en el Registre de centres i entitats de formació 
professional per a l'ocupació, i es compleixin els requeriments establerts en el supòsit de la base 
19 de l'annex 1 d'aquesta Ordre, així com en allò que sigui d'aplicació la Llei 30/2015, de 9 de 
setembre.  
  
En cas que l'acció de formació la desenvolupi un ens instrumental de l'entitat beneficiària, 
s'haurà de fer constar a la sol·licitud de subvenció, i serà als efectes d'aquesta Ordre com si fos 
executada per l'entitat beneficiària.  

  
Cada persona participant, incloses les persones substitutes, hauran de participar en una acció de 
formació preferentment adreçada a l'obtenció de certificats de professionalitat o bé participar en 
una acció de formació transversal:  
  
a. Acció de formació de certificat de professionalitat  
  
Les accions de formació adreçades a l'obtenció de certificats de professionalitat hauran de 
complir tots els requisits establerts en el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es 
regulen els certificats de professionalitat, modificat pel Reial decret 1675/2010, de 10 de 
desembre, i el Reial decret 189/2013, de 15 de març, així com els reials decrets que regulen 
cada certificat de professionalitat.  
  
L'entitat formadora, sigui l'entitat beneficiària o sigui una entitat subcontractada, ha de disposar 
de la resolució per la qual consta acreditada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i inclosa 
en el Registre de centres i entitats de formació professional per a l'ocupació, en l'especialitat a 
impartir, com a mínim, un mes abans de l'inici de l'acció de formació.  



  

  

  
b. Accions de formació transversal  
  
Les accions de formació transversal, d'acord amb l'article 10.1 de la Llei 30/2015, de 9 de 
setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit 
laboral, tenen per objecte cobrir les necessitats no cobertes per la formació conduent als 
certificats de professionalitat, i dotar, a les persones destinatàries, de coneixements, actituds i 
habilitats, aplicables a moltes activitats laborals.  
  
Les entitats beneficiàries podran sol·licitar accions de formació transversals quan el mapa 
formatiu del territori no disposi d'entitats acreditades per impartir una especialitat adient al 
projecte, o quan les persones a qui tenen previst adreçar el projecte tenen dificultats per accedir 
a les accions de formació conduents a l'obtenció d'un certificat de professionalitat.  
  
Tindran la consideració d'entitats de formació inscrites en el Registre de centres i entitats de 
formació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya aquelles entitats formadores de les accions 
transversals que pressentin una declaració responsable d'acord amb el model normalitzat.  
  
La presentació d'aquesta declaració responsables habilitarà l'entitat de formació per a l'inici de 
l'activitat des del moment de la seva presentació i el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya 
inscriurà d'ofici l'entitat de formació en el registre sobre la base de l'esmentada declaració 
responsable, sense perjudici de supervisió posterior del compliment del requisit.   
  
Per mantenir la inscripció, qualsevol canvi de titularitat o de forma jurídica de l'entitat s'haurà de 
comunicar a l'òrgan concedent.  
  

11. L’Article 2.2 de la RESOLUCIÓ estableix que d'acord amb la base 5.2 de l'annex 1 de l'ORDRE, 
la durada de les accions de formació és:  
  
a) Acció de formació de certificat de professionalitat: mínima de 80 hores i màxima de 200 hores.  
  
b) Acció de formació transversal: mínima de 60 hores i màxima de 80 hores.  
  
I les accions de formació transversal a realitzar en aquesta convocatòria són les que consten a  
l'annex 4 de la RESOLUCIÓ.  
  
Les persones participants tenen l'obligació d'assistir a l'acció de formació atès es realitza dins la 
jornada laboral.  
  
El mòdul formatiu de l'acció de formació serà subvencionable sempre i quan la persona 
participant assisteixi, com a mínim, al 75% de les hores del mòdul formatiu o hagi assistit entre el 
25% i el 75% i sigui baixa per col·locació (per compte d'altri o per compte propi).  

  
Tota persona substituta, com a participant del Programa Treball i Formació, haurà de rebre les 
accions de formació definides en la base 5 de l’ORDRE.  
  
Es podrà dur a terme la substitució de la persona participant en la mateixa acció de formació 
sempre i quan no s'hagi superat el 25% de la durada de l'acció.  
  
A les persones substitutes els és d'aplicació allò establert a l'apartat 5.2 de l’ORDRE.  
  

12. Per a les accions d’experiència laboral, d’acord amb la Base 8.1 a) de l’ORDRE, la quantia de la 
subvenció a atorgar per cadascun dels contractes de treball és el resultat de multiplicar un mòdul 
econòmic mensual pel nombre de mesos de durada del contracte de treball i/o un mòdul 
econòmic diari en cas d'incloure un període inferior a un mes.  
  
La referència per determinar el mòdul, mensual i diari, serà l'acord relatiu a la contractació de 
persones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades en el marc del 



  

  

Programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, que sigui 
vigent en el moment de la publicació de la resolució de la convocatòria.  
  
Aquests mòduls econòmics tenen el caràcter de retribució mínima, i inclouen el salari brut 
mensual, més el prorrateig de les pagues extraordinàries, per la jornada completa i la durada del 
contracte, i les despeses de la cotització empresarial, en les condicions i finançament establertes 
a la normativa que regula el Programa de Treball i Formació.  
  
Un cop executada l'actuació subvencionable, en cas que la contractació no s'hagi executat en la 
totalitat dels mesos subvencionats, l'import de la subvenció es determinarà aplicant el mòdul 
econòmic mensual als mesos sencers efectivament executats i, en el cas que no sigui un mes 
sencer, l'import corresponent a aplicar un mòdul econòmic diari als dies executats, sens perjudici 
del que preveu la base 25.4 de l'annex 1 de l’ORDRE.  
  
L’article 7.1.1 de la RESOLUCIÓ estableix que el mòdul econòmic mensual i diari per a l'acció 
d'experiència laboral de les entitats previstes a l'article 3.a) d'aquesta Resolució és, amb caràcter 
de retribució mínima, el següent:  

  
Mòdul mensual: 1.563,33 euros.  
Mòdul diari: 51,40 euros.  
  
En conseqüència, el mòdul unitari de les contractacions previstes en aquesta Resolució és de 
18.760,00 euros per a un contracte de 12 mesos i de 9.380,00 euros per a un contracte de 6 
mesos. Per determinar aquest mòdul s'ha utilitzat la Pròrroga per a l'any 2019 de l'Acord signat el 
2016 adaptat a les noves convocatòries i a la normativa actual, relatiu a la contractació de 
persones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades en el marc del 
Programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, signat en data 
26 d'abril de 2019, que inclou un salari brut mensual de 1.000,00 euros, més el prorrateig de les 
pagues extraordinàries, per la jornada completa i la durada del contracte, i les despeses de la 
cotització empresarial, en les condicions i finançament establertes a la normativa que regula el 
Programa de Treball i Formació.  

  
13. Per les accions de formació, d’acord amb la Base 8.1 b) de l’ORDRE, la quantia de la subvenció 

a atorgar per a l'acció formativa associada a cadascun dels contractes de treball és el resultat de 
multiplicar un mòdul econòmic hora pel nombre d'hores formatives associades a cada contracte 
de treball, d'acord amb l'establert a la base 5.2.1 a) de l'annex 1 l’ORDRE.  
  
Un cop executada l'actuació subvencionable, en el cas que la contractació no s'hagi executat en 
la totalitat dels mesos subvencionats, l'import de la subvenció es determinarà segons el que 
preveu la base 25.4 de l'annex 1 de l’ORDRE. El mòdul econòmic per a l'acció de formació és un 
preu hora/participant multiplicat pel nombre d'hores de l'acció de formació.  
  
Els imports del preu hora/participant de les accions de formació s'estableixen a l'annex 4 de la 
RESOLUCIÓ.   
  
Per determinar aquest import s'ha utilitzat l'estudi econòmic de costos de les especialitats del 
sistema de formació professional per l'ocupació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya que 
identifica activitats i recursos, que es poden mesurar i associar a un preu de mercat basat en un 
barem de costos unitaris, i permet determinar el cost/hora/participant per les especialitats 
formatives.  
  

14. Per les accions de coordinació i suport, d’acord amb la Base 8.1 c) de l’ORDRE, la quantia de la 
subvenció a atorgar per a l'acció de coordinació i suport és el resultat de multiplicar un mòdul 
econòmic pel nombre d'hores de coordinació i suport d'acord amb el previst a la base 14 de 
l'annex 1 de l’ORDRE.  
  
Un cop executada l'actuació subvencionable, en el cas que la acció no s'hagi executat en la 
totalitat d'hores subvencionades, l'import de la subvenció es determinarà restant, de la subvenció 



  

  

concedida, l'import corresponent a multiplicar el mòdul econòmic per les hores no executades, 
sens perjudici del que preveu la base 25.4 de l'annex 1 de l’ORDRE.  
  
D’acord amb l’article 7.1.4 de la RESOLUCIÓ, el mòdul econòmic per a la concessió de les 
subvencions de l'acció de coordinació i suport d'acord amb la durada prevista a l'article 16.4 de la 
RESOLUCIÓ, de 1.633 hores és de 34.067,24 euros, en conseqüència el preu hora és 20,86 
euros.  
  
Per determinar aquest import, s'ha utilitzat el cost salarial i hores anuals d'una persona tècnic 
mitjà B1 segons VI Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la 
Generalitat de Catalunya.  
El mòdul econòmic per a la concessió de les subvencions de l'acció de coordinació i suport 
d'acord amb la durada prevista a l'article 16.4 de la RESOLUCIÓ, de 1.633 hores és de 
34.067,24 euros, en conseqüència el preu hora és 20,86 euros.  
  

15. Per a l’execució del programa i en el marc de l’ORDRE, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
en endavant el CONSELL COMARCAL, ha previst els projectes d’assistència tècnica supralocals 
següents:   

  
a) Administració electrònica i gestió de la informació  
b) Campanya de desforestació al Vallès Oriental  
c) El Vallès verd  
d) Fem lluir el Vallès Oriental!  
e) Servei temporal de suport a les llars  
f) Campanyes informatives de conscienciació a la ciutadania  

  
El detall dels projectes és el següent:   

  

1. Administració electrònica i gestió de la informació  
  

El Consell Comarcal aposta per la modernització administrativa per la qual cosa oferim als municipis 
de la comarca la possibilitat de convertir en una realitat ‘l’administració sense papers’.  
  

Objectiu  Afavorir la modernització administrativa, oferint als municipis de la 
comarca el suport en aquest procés a través dels treballadors i 
treballadores d’aquest Programa.  
  

Actuacions  Actualització de bases de dades: comerços, teixit associatiu, dades dels 
Serveis Locals d’Ocupació.  
Digitalització dels arxius municipals.  
Campanyes de suport a la ciutadania per a la gestió digital amb les 
administracions públiques.  
  

Perfil del lloc de treball  
  

Auxiliars administratius, amb i sense atenció al públic.  

Tasques  Escaneig de documentació.  
Inventariat de l’arxiu.  
Catalogació de documents.  
Registre d’informació a bases de dades.  

 Tasques administratives genèriques.  
Suport a la ciutadania per a l’administració digital.  
  

Espais d’actuació  Equipaments i arxius d’entitats públiques  
Biblioteques  
  

  

2. Campanya de desforestació al Vallès Oriental  



  

  

  
Per tal de donar suport a les administracions locals, amb aquesta actuació es treballa per a la 
millora del medi ambient en projectes puntuals d’actuacions forestals.  
  

Objectiu  Reforçar el manteniment d’espais forestals per a la prevenció de riscos 
d’incendis i altres incidents.  
  

Actuacions  
Perfil del lloc de treball  
  
Tasques  
Espais d’actuació  

Suport a la poda de l'arbrat.  
Neteja de boscos per evitar risc de caigudes.  
Manteniment de boscos.  
  

Peó/peona forestal.  

Neteja preventiva  
Segar  
Desherbar  
Desbrossar  
Poda  
Tala i processat d’arbres  
Desembosc  
  

Boscos  
Passejos fluvials  
Rieres i torrents  
Talussos  
Passejos, camins i carrers  
Barris i urbanitzacions  
  

  

3. El Vallès verd  
  
Els espais verds de la comarca són elements fonamentals en una bona qualitat de vida per a la 
ciutadania i els seus i les visites. En aquesta actuació, donem suport a les administracions 
locals, per esdeveniments, i en la millora d’aquests espais.  
  

Objectiu  Realitzar campanyes puntuals de manteniment i millora dels espais 
verds del Vallès Oriental, per tal de que la ciutadania en puguin gaudir.  
  

Actuacions  
Perfil del lloc de treball  
  
Tasques  

Manteniment dels carrers i zones verdes per esdeveniments puntuals.  
Neteja d’espais verds de la comarca.  
Posada en marxa i manteniment d’horts escolars.  
  

Peó/peona de jardineria.  
  

Segar  



  

  

 
  

4. Fem lluir el Vallès Oriental!  
  
Amb aquesta actuació ens proposem promoure la millora dels elements patrimonials de la 
comarca, així com l’accessibilitat i conservació dels espais públics.  
  

Objectiu  Rehabilitar, condicionar i fer accessibles espais públics concrets, espais 
turístics i monuments, per tal que llueixin bonics i segurs per a la 
ciutadania.  
  

Actuacions  
Perfil del lloc de treball  
  

Neteja de cementiris i/o solars abandonats.  
Neteja i condicionament d’equipaments per a esdeveniments.  
Eliminació de barreres arquitectòniques.  
Rehabilitació i manteniment d'espais patrimonials del Vallès Oriental.   
Manteniment d'itineraris turístics d'abast comarcal.  
Rehabilitació d’equipaments de serveis a la ciutadania.  
  

Peó/peona de neteja  
Peó/peona d’obra  
  

Tasques  Peó/na de neteja:  
Neteja de la via pública  
Neteja del mobiliari de parcs, places i carrers  
Neteja de terres i mobiliari als equipaments 
Neteja de vidres  

Peó/peona d’obra  
Càrrega i transport de materials de construcció 
Realització de barreges.  
Retirada de runes i altres materials.  
Suport en reformes dels espais de les actuacions.  

  

Espais d’actuació  Via pública  
Equipaments i edificis municipals  
Parcs  
  

  

5.  Servei temporal de suport a les llars  

  
Aquesta actuació pretén oferir a les llars on resideixen persones amb especials necessitats (per 
risc social o per dependència) un servei de millora de l’habitabilitat i de la qualitat de vida. Es 
tracta d’un servei per aquelles persones que no requereixen una actuació continuada, sinó una 
millora per tal de posar-se al dia en el manteniment de la llar.  

Esporgar   
Netejar i recollir   
Plantar i adobar   
Desherbar   
Desbrossar   
Poda   
Reg   
  

Espais d’actuació   Parcs i jardins    
Places   
Passejos fluvials   
Rieres i torrents   
Passejos, camins i carrers   
Barris i urbanitzacions   
Edificis i espais públics   
  



  

  

  

Objectiu  
Actuacions  

Oferir en aquelles llars on es detecten necessitats especials d’atenció, 
sigui per dependència o per situació de risc social, actuacions puntuals 
de millora de la llar i, d’acompanyament i neteja.  
  

Acompanyaments a gestions i visites mèdiques a persones grans i 
persones amb dependència.  
Neteja i manteniment general de l’habitatge.  
Petites reparacions per tal de mantenir l’habitabilitat.  
  

Perfil del lloc de treball  
  
Tasques  
Espais d’actuació  

Personal de neteja i atenció a domicili  
Peó/peona de manteniment  
  

Personal de neteja i atenció a domicili:  
Neteja de domicilis.  
Detecció d’altres necessitats i informació als serveis socials.  
Acompanyament a gestions i visites mèdiques.  

Peó/peona de manteniment  
Reparacions senzilles que no requereixen formació específica. 
Detecció de necessitats d’arranjaments que requereixen 
professionals especialitzats.  
Detecció d’altres necessitats i informació als serveis socials.  
  

Domicilis particulars  
  

  

6. Campanyes informatives de conscienciació a la ciutadania  
  
Amb aquest projecte, el Consell Comarcal proposa promoure la convivència, així com el 
reforçament de les xarxes tant associatives com productives, a través de l’actualització de 
les dades i la difusió d’actituds cíviques.  

  

Objectiu  
Actuacions  

Recollir informació municipal i de la comarca.  
Oferir informació a la ciutadania sobre diferents campanyes 
específiques, com ara sobre recollida selectiva, cens d’animals 
domèstics, etc., i sobre el bon ús dels equipaments i espais públics.  
  

Recollida d’informació del territori: cens de polígons, avaluació de 
necessitats de la població, etc.  
Campanyes de conscienciació a la ciutadania.  
Suport a l’atenció a l’usuari als equipaments municipals.  
  

Perfil del lloc de treball  
  
Tasques  

Agents cívics/ques.  
Ajudants de consergeria.  
  

Informar sobre ordenances locals de civisme i convivència.  
Conscienciació a la ciutadania sobre recollida selectiva i altes aspectes 
de civisme.  

 Col·laborar en la recollida d’informació sobre l’ús de l’espai públic i altres 
dades municipals.  
Informar al públic sobre serveis i usos dels equipaments municipals i 
programes.  
Altres tasques complementàries d’atenció a la ciutadania.  
  

Espais d’actuació  Espai públic: places, parcs i carrers.   
Instal·lacions i equipaments municipals  
Escoles  



  

  

Museus  
OACs   
  

  
16. El 12 de setembre de 2019, el CONSELL COMARCAL ha presentat la sol·licitud de subvenció 

del programa Treball i Formació corresponent a la RESOLUCIÓ.  
 

17. Els ajuntaments de Bigues i Riells, Caldes de Montbui, Campins, Canovelles, Cànoves i 
Samalús, Cardedeu, Figaró-Montmany, Fogars de Montclús, La Garriga, La Llagosta, La Roca 
del Vallès, Les Franqueses del Vallès, Lliçà d'Amunt, Lliçà de Vall, Llinars del Vallès, Martorelles, 
Montmeló, Montornès del Vallès, Parets 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, 
Tagamanent, Vallgorguina, Vallromanes, Vilalba Sasserra, Vilanova del Vallès, la Mancomunitat 
de la Vall del Tenes i el Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental, han comunicat 
al CONSELL COMARCAL, la sol·licitud d’assistència tècnica corresponent al/s projecte/s que 
s’indica a continuació amb el nombre d’assistències següent: 

  



  

  

 

Ajuntament / Entitat  Nom del projecte  Ocupació  Línia  Durada  
Nombre  
d'assistències  

Bigues i Riells  Servei temporal de 
suport a les llars  

Personal de neteja a 
domicili  PRGC  6  1  

  

Administració 
electrònica i gestió 
de la informació  Personal administratiu  PANP  6  1  

Caldes de Montbui  El Vallès verd  Peó/na de jardineria  PRGC  6  1  

Campins   

Campanya de 
desforestació al 
Vallès Oriental  Peó/na forestal  PANP  6  1  

  PRGC  6  1  

Canovelles  Fem lluir el Vallès 
Oriental!  Peó/na de brigada d’obres  PRGC  12  1  

Cànoves i Samalús  El Vallès verd  Peó/na de jardineria  PRGC  6  1  

  

Campanyes 
informatives de 
conscienciació a la 
ciutadania  Agent cívic/a  PANP  6  1  

Cardedeu  

Campanyes  
informatives de 
conscienciació a la 
ciutadania  Ajudant de conserge  PRGC  6  1  

Consorci de Residus  
  
  

Fem lluir el Vallès 
Oriental!  Peó/na de neteja  PANP  12  5  

  DONA  12  1  

Administració 
electrònica i gestió 
de la informació  Personal administratiu  DONA  12  1  

Figaró-Montmany  

Campanyes  
informatives de 
conscienciació a la 
ciutadania  Ajudant de conserge  PANP  6  1  

Fogars de Montclús  Fem lluir el Vallès 
Oriental!  Peó/na de brigada d’obres  PANP  6  1  

La Garriga  
  
  

Campanyes  
informatives de 
conscienciació a la 
ciutadania  Ajudant de conserge  PRGC  12  1  

Fem lluir el Vallès 
Oriental!  Peó/na de brigada d’obres  PANP  12  1  

Servei temporal de 
suport a les llars  

Personal de neteja a 
domicili  DONA  12  1  

La Llagosta  Fem lluir el Vallès 
Oriental!  Peó/na de neteja  PRGC  12  1  

La Roca del Vallès  
   

Fem lluir el Vallès 
Oriental!  Peó/na de brigada d’obres  PANP  6  1  

   12  1  

 Peó/na de neteja  PRGC  6  1  

Les Franqueses del Vallès  Servei temporal de 
suport a les llars  

Personal de neteja a 
domicili  PRGC  12  1  

Lliçà d'Amunt  Fem lluir el Vallès 
Oriental!  Peó/na de neteja  PRGC  6  1  



  

  

Ajuntament / Entitat  Nom del projecte  Ocupació  Línia  Durada  
Nombre  
d'assistències  

Lliçà de Vall  El Vallès verd  Peó/na de jardineria  PANP  6  1  

Llinars del Vallès  
   

El Vallès verd  Peó/na de jardineria  PANP  12  1  

  PRGC  6  1  

  DONA  12  1  

Mancomunitat de la Vall de 
Tenes  

Administració 
electrònica i gestió 
de la informació  Personal administratiu  PANP  6  1  

Martorelles  
  

El Vallès verd  Peó/na de jardineria  PRGC  6  1  

Administració 
electrònica i gestió 
de la informació  Personal administratiu  PANP  6  1  

Montmeló  El Vallès verd  Peó/na de jardineria  PANP  12  1  

  
  

  PRGC  6  1  

Fem lluir el Vallès 
Oriental!  Peó/na de neteja  DONA  12  1  

Montornès del Vallès  Fem lluir el Vallès 
Oriental!  Peó/na de brigada d’obres  PRGC  12  1  

Parets del Vallès  Fem lluir el Vallès 
Oriental!  Peó/na de neteja  PRGC  6  1  

Sant Antoni de Vilamajor  

Campanyes  
informatives de 
conscienciació a la 
ciutadania  Agent cívic/a  PANP  6  1  

Sant Celoni  
Administració 
electrònica i gestió 
de la informació  Personal administratiu  PRGC  12  1  

Sant Esteve de Palautordera  
Fem lluir el Vallès 
Oriental!  Peó/na de neteja  PANP  6  1  

Sant Feliu de Codines  Fem lluir el Vallès 
Oriental!  Peó/na de brigada d’obres  PRGC  6  1  

   Peó/na de neteja  PANP  6  1  

Sant Fost de Campsentelles  
  

Fem lluir el Vallès 
Oriental!  Peó/na de neteja  PANP  6  1  

  DONA  12  1  

Sant Pere de Vilamajor  

Campanyes  
informatives de 
conscienciació a la 
ciutadania  Agent cívic/a  PANP  6  1  

Santa Eulàlia de Ronçana  
  
  

El Vallès verd  Peó/na de jardineria  PRGC  6  1  

Campanyes  
informatives de 
conscienciació a la 
ciutadania  Agent cívic/a  PANP  6  1  

Administració 
electrònica i gestió 
de la informació  Personal administratiu  PANP  6  1  

Santa Maria de Martorelles  
Fem lluir el Vallès 
Oriental!  Peó/na de brigada d’obres  PANP  6  1  

Santa Maria de Palautordera  
  

El Vallès verd  Peó/na de jardineria  PANP  12  1  

Fem lluir el Vallès Peó/na de neteja  PRGC  6  1  



  

  

Ajuntament / Entitat  Nom del projecte  Ocupació  Línia  Durada  
Nombre  
d'assistències  

Oriental!  

Tagamanent  El Vallès verd  Peó/na de jardineria  PRGC  6  1  

Vallgorguina  

Campanyes  
informatives de 
conscienciació a la 
ciutadania  Agent cívic/a  PANP  6  1  

Vallromanes  

Campanyes  
informatives de 
conscienciació a la 
ciutadania  Agent cívic/a  PANP  6  1  

Vilalba Sasserra  El Vallès verd  Peó/na de jardineria  PANP  6  1  

Vilanova del Vallès  

Campanyes  
informatives de 
conscienciació a la 
ciutadania  Agent cívic/a  PANP  6  1  

 
En aquest context, cal aprovar un conveni per a regular la relació, les obligacions, la coordinació i la 
cooperació entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i els ens locals per a la prestació de 
l’assistència tècnica sol·licitada en el marc de la realització del programa Treball i Formació 
corresponent a l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, modificada per  
l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny, i la Resolució TSF/2232/2019, d'1 d'agost, per la qual s'obre la 
convocatòria per a l'any 2019.   
  
18. Les obligacions del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL 

COMARCAL, seran les següents:  
  

1. Pel que fa a les accions d’experiència laboral:   
  

a) Dirigir els treballs i prestar l’assistència tècnica als ens locals pel termini i en la forma 
que permeti complir l'objectiu i la finalitat, executar el projecte, realitzar l'activitat i 
adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció mitjançant la 
contractació laboral del nombre de treballadors que resulti de la resolució 
d’atorgament per a l’execució del/s projecte/s, sens perjudici que pugui declarar-se 
desert el procediment de selecció.   
  
L’aprovació de les contractacions, si és el cas, segueix l’ordre que estableix la Base 
14 de l’ORDRE.   

  
La retribució que correspon a les persones contractades serà la prevista a la 
pròrroga de 26 d’abril de 2019, relatiu a la contractació de persones en situació 
d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats en el marc del Programa 
Treball i Formació promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.  
  
Els treballadors contractats hauran de gaudir de les vacances que els corresponguin 
abans de la finalització del seu contracte, excepte, si és el cas, en els casos de 
rescissions de contracte.  

  
b) Seleccionar, d’acord amb les condicions i el procediment establerts a l’ORDRE, les 

persones destinatàries del Programa mitjançant un tribunal en el qual també hi 
participa un representant dels ens locals, sempre i quan les oficines de treball derivin 
més d’un candidat.   
  

c) Seleccionar i contractar, si és el cas, les substitucions per baixes voluntàries o per 
rescissió del contracte del treballador/a, d’acord amb l’ORDRE i la RESOLUCIÓ.   

  



  

  

2. Pel que fa a les accions formatives:   
  

a) El CONSELL COMARCAL imparteix les accions formatives o en subcontracta la 
impartició en els termes que preveu l’ORDRE  
  
Aquesta formació s'ha d'impartir de manera presencial, durant el contracte de treball 
i dins de l'horari laboral, en els termes que preveu l’ORDRE i la RESOLUCIÓ, sens 
perjudici de les eventuals modificacions de l’ORDRE, de la RESOLUCIÓ i/o dels 
criteris o instruccions que a aquest efecte faci el Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya.   
  
La formació serà transversal i tindrà una durada de 80 hores. Les accions de 
formació transversal a realitzar en aquesta convocatòria són les que consten a 
l'annex 4 de la RESOLUCIÓ.  
  
Les persones participants tenen l'obligació d'assistir a l'acció de formació atès es 
realitza dins la jornada laboral.  
  

b) Subscriure una pòlissa d’assegurança d’accident, amb caràcter previ a l’inici de 
l’acció formativa, que s’ajusti tant al període de duració teoricopràctic de l’acció 
formativa com al seu horari diari, que cobreixi les despeses d’accident in itinere, els 
riscos derivats de les visites de l’alumnat a empreses o altres establiments que 
s’organitzin per donar suport al desenvolupament de les accions formatives. 
L’assegurança ha de cobrir el període formatiu, la durada de les pràctiques en 
empreses i el mòdul de formació pràctica vinculat als certificats de professionalitat, si 
escau.  
  
El CONSELL COMARCAL pot optar per subscriure una pòlissa d’assegurança 
col·lectiva que doni cobertura a tot l’alumnat del projecte aprovat.  
  
En el supòsit que l'acció de formació sigui subcontractada a una entitat formadora, 
es considerarà que l'entitat beneficiària disposa de l'assegurança si l'entitat 
subcontractada subscriu aquesta pòlissa.  
  

3. Traslladar als ens locals la notificació que preveu la Base 15 de l’ORDRE relativa a 
l’atorgament o denegació de la subvenció, o si és el cas, informar-ne el contingut en el 
cas que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya utilitzi qualsevol altre canal de 
comunicació.   
  

4. Disposar de dos/dues tècnics/tècniques de gestió del/s projecte/s i d’un/a tècnic/a de 
recursos humans per a les accions de coordinació i suport que inclou la realització de les 
funcions i tasques definides en la base 5.3.1 de l’ORDRE.   
  

5. Donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament en tota aquella inversió o 
material escrit producte de l'actuació subvencionada, d'acord amb les mesures de difusió 
contingudes a la base 31 de l'annex 1 de l’ORDRE.   
  

6. Conservar els justificants originals (paper i electrònics), i l'altra documentació relacionada 
amb la subvenció atorgada, durant un període mínim de cinc anys, a comptar des de la 
data de finalització del termini de justificació de l'objecte de la subvenció o bé des de la 
data de presentació de justificant corresponents, si és anterior.  

  
En el cas de cofinançament per part del Fons Social Europeu, haurà de conservar tots 
els documents justificatius de les despeses cofinançades per l'FSE durant un termini de 
tres anys a partir del 31 de desembre de l'any següent a la presentació a la Comissió 
Europea dels comptes en els quals s'hagin inclòs les despeses.  
  



  

  

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya informarà a les entitats beneficiàries de la data 
d'inici d'aquest període. Els documents s'han de conservar en forma d'original o en 
versió electrònica de documents originals.  
  

7. Practicar les liquidacions que resultin del règim econòmic que preveu el conveni i 
notificar-les als ens locals  
  

8. Justificar davant l'òrgan concedent, el compliment dels requisits i les condicions que 
determinen la concessió o el gaudiment de la subvenció, mitjançant els justificants de les 
despeses o l'activitat que ha de cobrir l'import finançat, o subvenció, o bé, si la subvenció 
consisteix en un percentatge del cost de l'activitat o la inversió, el cost total corresponent, 
sense perjudici d'altres mitjans de comprovació que s'hagin establert en l’ORDRE.   
  

9. Presentar al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya tota la documentació corresponent a 
l'execució i la justificació de les actuacions de l'actuació segons la relació establerta a la 
base 20  

de l'annex 1 de l’ORDRE i la base 21 de l'annex 1 de l’ORDRE i la RESOLUCIÓ i en el 
termini que s’hi preveu.   
  

10. Tramitar davant del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya qualsevol canvi que, d’acord 
amb la normativa vigent, es pugui produir en la destinació de la subvenció, sense variar-
ne la finalitat i sens perjudici de la resolució que se’n faci pel Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya, en els termes i condicions que preveu l’ORDRE.  
  

11. Procedir al reintegrament dels fons percebuts en cas de revocació de la subvenció en els 
termes que s’indiquin en la corresponent resolució, sens perjudici de l’obligació dels ens 
locals de deixar indemne i rescabalar aquesta quantitat al CONSELL COMARCAL.   
  

12. Adoptar les mesures de coordinació amb els ens locals en matèria de prevenció dels 
riscos laborals, seguretat i salut.   
  

13. Fer les accions de formació i informació que s’escaiguin als treballadors en relació amb 
els riscos laborals, d’acord amb l’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat 
preventiva.  
  

14. Dur a terme la vigilància de la salut en relació amb els treballadors contractats 
participants.   
  

15. Tractar les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó d’aquest PROJECTE 
d’acord amb les previsions de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garantia dels drets digitals, i al Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de 
protecció de dades) i en els termes que preveu l’ORDRE i la RESOLUCIÓ.   
  

16. Convocar i promoure el funcionament de la Comissió de seguiment.   
  

17. Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni.   
  

19. Les obligacions dels ens locals seran les següents:   
  
1. Pel que fa a les accions d’experiència laboral:   
  

a) Acceptar l’assistència tècnica del CONSELL COMARCAL corresponent al/s 
projecte/s permetent el compliment de la seva execució, objectiu, realització de 
l’activitat o adopció del comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.   
  



  

  

b) Col·laborar amb el personal del CONSELL COMARCAL per a la correcta execució 
del projecte i de forma específica amb els/les tècnics/tècniques de gestió del/s 
projecte/s.   
  

c) Notificar al CONSELL COMARCAL a través de la plataforma EACAT, la proposta de 
planificació de tasques per a l’execució del/s projecte/s d’assistència tècnica per 
períodes de dues setmanes amb una antelació de set dies naturals a l’inici de cada 
període.    
  

d) Assumir la part de finançament que preveu el règim econòmic del conveni i abonar al 
CONSELL COMARCAL els imports que en resultin.   
  

e) Participar en la selecció de les persones destinatàries del Programa per mitjà d’un 
representant en el tribunal de selecció.   
  

f) Incorporar i/o adscriure el personal tècnic i/o de suport propi necessari per tal 
d’assegurar el correcte desenvolupament dels treballs a desenvolupar i el 
compliment de la normativa de riscos laborals d’aplicació, d’acord amb la memòria 
del projecte presentada.   

  
2. Pel que fa a les accions formatives, assumir la part de finançament que preveu el règim 

econòmic del conveni i abonar al CONSELL COMARCAL els imports que en resultin.   
  

3. Consignar a l’estat de despeses dels pressupostos de l’AJUNTAMENT l’import total a 
abonar al CONSELL COMARCAL que resulti del conveni.   
  

4. Adoptar les mesures de coordinació amb el CONSELL COMARCAL en matèria de 
prevenció dels riscos laborals, seguretat i salut i complir les obligacions que li són 
establertes al conveni.   
  

5. En cas que les persones destinatàries finals del programa subvencionat puguin tenir 
contacte amb menors en l'exercici de les activitats relacionades amb el programa, 
notificar aquest fet al CONSELL COMARCAL amb anterioritat a l’inici de qualsevol 
activitat per tal de complir amb l'obligació de disposar de l'acreditació mitjançant 
certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals, que aquestes persones 
no han estat condemnades en sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i 
indemnitat sexual.  
  

6. Informar de fets que poguessin ser constitutius de frau o irregularitat en relació amb 
projectes o operacions finançades total o parcialment a càrrec de fons provinents de la 
Unió Europea en el marc de l’ORDRE posant-ho en coneixement del Servicio Nacional 
de Coordinación Antifraude de la Intervención General de la Administración del Estado, 
per mitjans electrònics mitjançant el canal habilitat a l'efecte per dit Servei a l'adreça web 
http://igaepre.central.sepg.minhac.age/sitios/igae/es-ES/Paginas/Denan.aspx, i en els 
terminis establerts a la Comunicació 1/2017, de 3 d'abril del citat Servei que s'adjunta 
com a annex a l’ORDRE.  
  

7. Col·laborar i participar amb el CONSELL COMARCAL en tot allò que se’l requereixi en 
relació amb la realització del/s projecte/s.   
  

8. Informar de totes les incidències relatives a les actuacions subvencionades, 
especialment, comunicar al CONSELL COMARCAL les absències del/s treballador/s 
participant/s en el mateix dia en què es produeixen així com qualsevol altre incidència 
relacionada amb el/s treballador/s participant/s.   
  

9. Conservar i posar a disposició del CONSELL COMARCAL tota aquella informació o 
documentació que es requereixi en relació amb l’execució de les accions o que sigui 
necessària per a la justificació de la subvenció.   
  



  

  

10. Conservar els justificants originals (paper i electrònics), i l'altra documentació relacionada 
amb la subvenció atorgada, durant un període mínim de cinc anys, a comptar des de la 
data de finalització del termini de justificació de l'objecte de la subvenció o bé des de la 
data de presentació de justificant corresponents, si és anterior.  
  
En el cas de cofinançament per part del Fons Social Europeu, haurà de conservar tots 
els documents justificatius de les despeses cofinançades per l'FSE durant un termini de 
tres anys a partir del 31 de desembre de l'any següent a la presentació a la Comissió 
Europea dels comptes en els quals s'hagin inclòs les despeses.  
  
El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya informarà a les entitats beneficiàries de la data 
d'inici d'aquest període. Els documents s'han de conservar en forma d'original o en 
versió electrònica de documents originals.  
  

11. Sotmetre's a les actuacions de comprovació del CONSELL COMARCAL i aquelles que 
corresponguin al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i a les de control de l'activitat 
econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de 
Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com 
comunitaris, aportant tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les 
actuacions anteriors.  
  

12. Comunicar al CONSELL COMARCAL altres subvencions sol·licitades o concedides per a 
la mateixa finalitat, els contractes administratius, laborals o altres formes de finançament 
públic o privat que recaiguin sobre la mateixa activitat objecte de la subvenció i qualsevol 
altra alteració produïda en les ja comunicades, a fi i efecte que se'n puguin avaluar la 
seva compatibilitat. Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tant aviat com es conegui i, en 
tot cas, abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.  

  
13. Mantenir la traçabilitat de tota la documentació tècnica i econòmica que correspongui a 

l’AJUNTAMENT, en virtut de les obligacions assumides al conveni, que permeti verificar, 
d'una banda, la correcta realització de les activitats objecte d'aquesta subvenció, i d'altra, 
l'adequació entre els registres comptables i els documents acreditatius de les despeses 
derivades de la realització d'aquestes activitats.  
  

14. Facilitar al CONSELL COMARCAL la informació i les dades que aquest requereixi a 
efectes de l’avaluació d’implementació, impacte i econòmica de les actuacions dutes a 
terme mitjançant la subvenció.   
  

15. Cedir totes aquelles dades necessàries al CONSELL COMARCAL d’acord amb la 
normativa de protecció de dades per a l’execució de les accions i la seva justificació.   
  

16. Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents 
degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable, 
així com aquells estats comptables i registres específics que siguin exigits per l’ORDRE, 
amb la finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control.  

 
17. Tractar les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó d’aquest PROJECTE 

d’acord amb les previsions de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garantia dels drets digitals, i al Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de 
protecció de dades) i en els termes que preveu l’ORDRE i la RESOLUCIÓ.   

 
18. Donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament en tota aquella inversió o 

material escrit producte de l'actuació subvencionada, d'acord amb les mesures de difusió 
contingudes a la base 31 de l'annex 1 de l’ORDRE.   
  



  

  

19. Entregar al CONSELL COMARCAL la documentació necessària que s’escaigui per a què 
aquest pugui tramitar la justificació del compliment dels requisits i les condicions que 
determinen la concessió o el gaudiment de la subvenció davant l’òrgan concedent, en la 
forma que preveu l’ORDRE, en el termini que li indiqui el CONSELL COMARCAL.  
 

20. Informar al CONSELL COMARCAL dels indicadors d’execució i de resultats, tant comuns 
com específics, corresponents a la gestió de la subvenció rebuda amb l’objectiu de 
complir amb els requisits de certificació i/o justificació al Fons Social Europeu, en la 
forma i terminis que estableixi l’ORDRE i l’òrgan competent i en el termini que li indiqui el 
CONSELL COMARCAL.  
  

21. Col·laborar i facilitar tota la documentació que els sigui requerida durant l'exercici de les 
funcions de control i verificació de l'Autoritat d'Auditoria de Programa operatiu, de 
l'Autoritat de Gestió i de Certificació –la Unitat Administradora del FSE- de la Comissió 
Europea i d'altres òrgans que, d'acord amb la normativa comunitària, tinguin atribuïdes 
funcions de control i financer dels ajuts finançats pel FSE.  
  

22. Participar en la Comissió de seguiment que preveu el conveni.   
  

23. Complir totes les altres obligacions que resultin del conveni.  
  

20. Els ens locals han d’abonar al CONSELL COMARCAL un 10% en concepte de 
cofinançament calculat sobre l’import de la previsió del cost de treballadors i formació.   

  
Aquest percentatge de cofinançament es destina a cobrir els conceptes següents:   
  
a) Cost de tramitació de la subvenció i les eventuals modificacions de l’assistència tècnica 

sol·licitades per l’AJUNTAMENT.  
  

b) Despeses salarials i de cotització suportades pel CONSELL COMARCAL corresponent al 
personal tècnic i/o de suport propi necessari i altres despeses indirectes.  

  
c) Despeses de publicitat.  

  
d) Despeses de procediments legals i judicials.  

  
21. No més enllà del 18 de desembre de 2019, els ens locals han d’abonar al CONSELL 

COMARCAL per transferència bancària l’import corresponent al 20% de la previsió del total 
del cost de l’assistència corresponent.   

  
22. El CONSELL COMARCAL aprova una liquidació del cost total derivat o originat per l’execució 

de l’assistència en el termini de dos mesos comptadors a partir del pagament per part del 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya del total de la subvenció atorgada al CONSELL 
COMARCAL.   
  
L’import de la liquidació resulta de l’execució de les operacions següents:   
  

                        
  

Els conceptes d’aquesta fórmula són els següents:  
  
IL = Import de la liquidació.  
  
On A = Import corresponent al cost real derivat o originat per l’execució del projecte, que 
inclourà, entre d’altres, les despeses següents:   
  

A = A1 + A2 +A3 +A4 +A5 + A6 + A7+ A8+ A9   
  



  

  

A1 = Total de les despeses salarials, pagues extraordinàries i cotitzacions empresarials que 
s’hagin generat en la contractació laboral dels participants.  
  
A2 = Total de les despeses generades durant la baixa laboral no cobertes per la Seguretat 
Social dels participants contractats.   
  
A3 = Total per indemnitzacions per suspensions, acomiadaments, cessaments o acabaments 
de contracte dels participants contractats, calculats d’acord amb la legislació.   
  
A4 = Cost de la formació que inclou el/s cost/os de l’assegurança/ces.  
  
A5 = El 10% del cost en concepte de cofinançament   
  
A6 = Cost de la vigilància de la salut dels participants, de les accions relatives a la formació i 
la informació dels participants relatives als articles 18 i 19 de la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de prevenció de riscos laborals, i de l’avaluació de riscos laborals i planificació de 
l’activitat preventiva.  
  
A7 = Cost de l’assegurança del/s treballador/s d’acord amb el conveni col·lectiu d’aplicació.  
  
A8 = En relació amb la contractació laboral dels participants, els pagaments en espècie; les 
dietes; les vacances no efectuades; les hores extraordinàries autoritzades pel CONSELL 
COMARCAL; les indemnitzacions per mort i els trasllats corresponents; les percepcions per 
matrimoni i els complements o plusos salarials.  
  
A9 = Totes les altres despeses que acordi la Comissió de seguiment.  

  
On B = Import definitivament subvencionat i pagat pel Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya.   
  
On C= Import pagat per l’ens local, d’acord amb allò que preveu el pacte 5.3 del conveni.  
  
On D = Despeses de desplaçaments/locomoció/transport del/s treballador/s participant/s en 
el/s projecte/s, incloses les originades per l’acció formativa.  
  
On E = Cost de l’equip de protecció individual i el cost del vestuari laboral  del/s treballador/s 
que ha prestat assistència a l’AJUNTAMENT.   

 
 
Per tant, PROPOSO,       
  
Únic.- Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb els ajuntaments de 
Bigues i Riells, Caldes de Montbui, Campins, Canovelles, Cànoves i Samalús, Cardedeu, Figaró-
Montmany, Fogars de Montclús, La Garriga, La Llagosta, La Roca del Vallès, Les Franqueses del 
Vallès, Lliçà d'Amunt, Lliçà de Vall, Llinars del Vallès, Martorelles, Montmeló, Montornès del Vallès, 
Parets 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, Tagamanent, Vallgorguina, Vallromanes, Vilalba 
Sasserra, Vilanova del Vallès, la Mancomunitat de la Vall del Tenes i el Consorci per a la gestió dels 
residus del Vallès Oriental, per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del 
programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual 
s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, 
modificada per  l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny, i a la Resolució TSF/2232/2019, d'1 d'agost, en 
els termes esmentats en aquest informe.”  
  

2. El 13 de novembre de 2019  la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 
ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 

  



  

  

FONAMENTS DE DRET   
  
1. L’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores 

per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, modificada per  
l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny, en endavant i en el seu conjunt l’ORDRE.   
  

2. La Resolució TSF/2232/2019, d'1 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 
2019 en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació (SOC – Treball i 
Formació), en endavant la RESOLUCIÓ.   
  

3. L’article 1 de la RESOLUCIÓ disposa obrir la convocatòria per a l'any 2019, per la 
presentació de sol·licituds per a la concessió de les subvencions previstes a l’ORDRE.   
  
Les actuacions subvencionables són les següents:  

  
A) Per a les accions d'experiència laboral i de formació, s'obren les línies de subvenció 
següent:  

  
1. Treball i Formació per a persones en risc de caure en situació d'atur de llarga 
durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni ajuts, preferentment 
més grans de 45 anys (PANP), que inclou dos tipus d'accions en funció de la durada:  

  
a) PANP 6: contractacions de 6 mesos a jornada completa i acció de formació.  
b) PANP 12: contractacions de 12 mesos a jornada completa i acció de formació.  

  
2. Treball i Formació per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania 
(PRGC), que inclou dos tipus d'accions en funció de la durada:  

  
a) PRGC 6: contractacions de 6 mesos a jornada completa i acció de formació.  
b) PRGC 12: contractacions de 12 mesos a jornada completa i acció de formació.  

  
3. Treball i Formació per a dones en situació d'atur (DONA), que inclou un tipus d'acció 
en funció de la durada:  

  
DONA 12: contractacions de 12 mesos a jornada completa i acció de formació.  

  
4. Treball i Formació per a persones que obtinguin una autorització de residència 
temporal per circumstàncies excepcionals d'arrelament social (ACOL), que inclou un 
tipus d'acció en funció de la durada:  
  
ACOL 12: Contractacions de 12 mesos a jornada completa i acció de formació.  

  
B) Per a les accions de coordinació i suport seran subvencionables les hores destinades 
a aquesta acció d'acord amb la distribució proporcional establerta a l'article 16 de la 
RESOLUCIÓ.  
  

4. D’acord amb el que estableix l’article 3 a) de la RESOLUCIÓ, podran ser entitats 
beneficiàries d'aquesta convocatòria, d'acord amb la base 3 de l'annex 1 de l’ORDRE, 
les següents:  
  
Els ajuntaments i els consells comarcals o, en el seu lloc, els seus organismes 
autònoms, o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, 
desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquelles, 



  

  

per a les línies de subvencions previstes a l'article 2.1.1, 2.1.2 i 2.1.3 i per les accions de 
coordinació i suport d'aquesta Resolució.  
  
Així mateix, d’acord amb la base 2.3 de l’ORDRE la resolució de convocatòria podrà 
determinar, per línia de subvenció, la distribució territorial de les accions d'experiència 
laboral i de formació a subvencionar, per municipis, comarques i/o altra divisió territorial i 
el criteri o proporció necessària entre les accions d'experiència laboral i de formació i 
l'acció de coordinació i suport, per a que aquesta última sigui subvencionada. La 
distribució territorial es determinarà en base la incidència del col·lectiu de persones a qui 
s'adreci la línia de subvenció, en relació amb les diferències territorials de Catalunya des 
del punt de vista sòcio-econòmic i de l'ocupació, i l'execució del Programa en l'exercici 
anterior.  

  
L’annex 2 de la RESOLUCIÓ estableix la distribució territorial dels contractes de treball. 
El nombre de contractes preassignats al Consell Comarcal del Vallès Oriental són els 
següents:   
  
- En relació amb la Línia PANP: 21 contractes preassignats de durada de 6 mesos i 

10 contractes preassignats de durada de 12 mesos  
  

- En relació amb la Línia PRGC: 15 contractes preassignats de durada de 6 mesos i 6 
contractes preassignats de durada de 12 mesos  
  

- En relació amb Línia DONA: 9 contractes preassignats de durada de 12 mesos.   
  

5. L’epígraf a) de l’article 25 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, preveu que 
correspon a la comarca l’exercici de les competències que li atribueix aquesta Llei en 
matèria de cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments. Així mateix, 
l’epígraf c) d’aquest article, preveu com a competència de la comarca aquelles que li 
deleguin o encarreguin de gestionar l’Administració de la Generalitat i els municipis.   

  
6. L’article 25.2 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, preveu que en l’àmbit de les seves 
competències, la comarca pot prestar serveis d’acord amb els requisits que estableix la 
pròpia llei.   

  
7. L’article 28.1 a) del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix que correspon a les 
comarques prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis.   

  
8. L’article 28.2 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text 

refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, disposa que en tot cas, la 
comarca ha d’exercir les funcions d’assistència i cooperació que li corresponen tenint en 
compte les necessitats dels diferents municipis, tant pel que fa al nombre d’habitants 
com a la situació geogràfica o a llur tipologia quant a l’activitat econòmica predominant.   

  
9. L’article 9.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en endavant TRLMRLC, estableix que les 
competències pròpies dels ens locals són les que les lleis determinen. Aquestes 
competències s'exerceixen en règim d'autonomia i sota la responsabilitat dels ens 
locals, sens perjudici de la coordinació deguda en llurs programació i execució amb les 
altres administracions públiques, en els termes establerts per les lleis.   

  



  

  

10. L’article 66.2 del TRLMRLC disposa que els ens locals tenen competències en els 
àmbits de la cohesió social i de la gestió de recursos econòmics, entre d’altres, amb 
l'abast que fixen aquesta Llei i la legislació sectorial respectiva.   

  
11. L’article 14 de la Llei 13/2015 , de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del 

Servei públic d’ocupació de Catalunya, estableix com a entitats que integren el sistema 
d’ocupació de Catalunya, les següents:   

  
a) Per llur naturalesa, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, les administracions 

locals, i també les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de 
Catalunya.   
  

b) Les empreses i les entitats que, amb finançament públic, col·laboren amb el Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya i presten serveis i desenvolupen programes en el 
marc de l’Estratègia catalana per a l’ocupació i del Pla de desenvolupament de les 
polítiques d’ocupació.   

  
c) El conjunt d’entitats que componen el sistema de formació i qualificació 

professionals, sota els criteris fixats pels serveis i programes en el marc de 
l’Estratègia catalana per a l’ocupació i del Pla de desenvolupament de les polítiques 
d’ocupació.   

   
12. 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.   
  

13. Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
pel que fa al règim jurídic dels convenis.  

  
14. 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.   

  
15. L’article 14 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que fa a la competència del Ple.   
  
  
Per això,   
  
PROPOSO al Ple que acordi:   

  
1. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb els ajuntaments de 

Bigues i Riells, Caldes de Montbui, Campins, Canovelles, Cànoves i Samalús, 
Cardedeu, Figaró-Montmany, Fogars de Montclús, la Garriga, la Llagosta, la Roca del 
Vallès, les Franqueses del Vallès, Lliçà d'Amunt, Lliçà de Vall, Llinars del Vallès, 
Martorelles, Montmeló, Montornès del Vallès, Parets 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, Tagamanent, Vallgorguina, Vallromanes, 



  

  

Vilalba Sasserra, Vilanova del Vallès, la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del 
Tenes i el Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental, per a la prestació 
d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació 
corresponent a l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les 
bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, 
modificada per  l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny, i a la Resolució TSF/2232/2019, d'1 
d'agost, d’acord amb el redactat següent:   

  
“REUNITS 

 
5D’una part, el senyor Francesc Colomé i Tenas, president del Consell Comarcal, assistit pel 
secretari accidental de la corporació, el senyor Jordi Vendrell i Ros.  
 
I de l’altra, el/la senyor/a ________________, 6alcalde/alcaldessa de l’Ajuntament de/d’ 
___________________, assistit/assistida pel/per la secretari/secretària de la corporació, el/la 
senyor/a ______________.  
 

INTERVENEN 
 
7El 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).  

 
8L’alcalde/alcaldessa en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.  
 
El secretari i la secretària /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. El 20 de setembre de 2018, s’aprovà l’Ordre TSF/156/2018, per la qual s'aproven les bases 

reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, modificada 
per  l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny, en endavant i en el seu conjunt l’ORDRE.  
 

2. L’1 d’agost de 2019, s’aprovà la Resolució TSF/2232/2019, per la qual s'obre la convocatòria 
per a l'any 2019 en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació (SOC – 
Treball i Formació), en endavant la RESOLUCIÓ.  
 

                                                
5
 En el cas de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès: D’una part, el senyor Jordi Manils Tavío, conseller delegat de l’Àrea 

de Promoció Econòmica i Estudis, assistit pel secretari accidental de la corporació, el senyor Jordi Vendrell i Ros.  
 
6 En el cas de la Mancomunitat de la Vall del Tenes i el Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental, caldrà preveure-hi les 

persones i els càrrecs que ostentin llur representació. Així mateix, en tot el text, on digui AJUNTAMENT haurà de dir la MANCOMUNITAT i 
el CONSORCI respectivament.  
 
7 En el cas de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès: El conseller delegat del Consell Comarcal en virtut del Decret de Presidència núm. 

2019PRES000203, de 19 de juliol, pel qual se li delega la representació institucional en l’àmbit de les competències, activitats i serveis que 
s’integren en l’àrea per a la qual ha estat nomenat. 
 
 
8 En el cas de la Mancomunitat de la Vall del Tenes i el Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental el president/presidenta.  



  

  

3. El Programa Treball i Formació és una mesura inclosa en el Pla de Desenvolupament de 
Polítiques d'Ocupació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya des de l'any 2013, que s'ha 
anat adaptant d'acord a les necessitats de les persones que més van patir les conseqüències 
de la passada crisi econòmica.  
 
En el marc de l'objectiu estratègic d'acompanyar les persones i donar-los les eines perquè 
desenvolupin habilitats i capacitats que els permetin millorar llur situació laboral o 
professional, previst a la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del 
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, l'objectiu del Programa Treball i Formació és facilitar 
a les persones en situació d'atur amb més dificultats d'accedir al mercat de treball, o 
allunyades d'aquest mercat per les dificultats d'accedir-hi, la millora de la seva ocupabilitat 
facilitant-los competències professionals mitjançant experiència laboral, en un entorn 
productiu real, i formació professionalitzadora. 
 
Actualment a Catalunya, tot i la millora de l'activitat econòmica i de l'increment de les 
oportunitats d'ocupació, hi ha encara un important nombre de persones que van perdre la 
feina i que continuen sense incorporar-se de manera estable al mercat de treball, patint les 
conseqüències derivades d'aquest període, sovint llarg o molt llarg, d'inactivitat. D'altra banda, 
les noves realitats socials han fet palesa de l'existència de persones amb altres situacions de 
vulnerabilitat social que tampoc aconsegueixen incorporar-se al mercat de treball. 
 
Per aquest motiu, d'acord amb la voluntat d'adaptar-se a les necessitats de les persones, el 
Programa Treball i Formació incorpora la possibilitat d'oferir el Programa a un espectre més 
ampli de persones en situació de vulnerabilitat social per raó de la manca d'ocupació i per 
facilitar les persones que hi participin un millor aprofitament de les accions del Programa.  
 
Les bases reguladores de l’Ordre, obren la participació, a concretar en cada resolució de 
convocatòria d'acord amb allò que el Pla de desenvolupament de Polítiques d'Ocupació 
estableixi, a totes les persones que tenen dificultats d'accedir al mercat de treball, sempre que 
compleixin amb els requisits legals per poder formalitzar un contracte de treball en el moment 
de la seva signatura, evitant qualsevol discriminació per cap raó i facilitant el destí del 
Programa a les persones segons les noves realitats socials. 
 
D'altra banda, en atenció a les especials dificultats d'accés al mercat de treball de les 
persones destinatàries del Programa, les bases reguladores preveuen les tasques i funcions 
de l’acció de coordinació i suport, introduint l'acompanyament actiu de les persones 
participants durant la realització de les accions d'experiència laboral i de formació, com a 
element clau per aconseguir l'assistència activa en les accions i en conseqüència l'adquisició 
de les habilitats i les aptituds que milloren l'ocupabilitat. 
 
Igualment, en el mateix sentit de millorar l'adquisició de competències que faciliten 
l'ocupabilitat, les bases reguladores estableixen que l'acció de formació a programar ha de 
ser de 60 hores com a mínim, amb un màxim de 200, limitant a 5 les hores d'assistència 
diària. En qualsevol cas la unitat mínima de programació és un mòdul formatiu. En el mateix 
sentit, es considera preferent la programació d'accions de formació conduents a un certificat 
de professionalitat, ja que permeten l'acreditació, amb caràcter oficial, de les competències 
professionals adquirides. Tot i així, preveuen altra formació per a l'adquisició de competències 
professionals, a programar alternativament, completant l'oferta formativa del Programa. 
 
Per últim, les bases reguladores incorporen dos elements significatius respecte a l'execució: 
la justificació per mòduls i la concreció més exhaustiva de les causes i criteris de revocació de 
la subvenció. El primer element simplifica totalment la justificació de la subvenció ja que 
incorpora la justificació de totes les accions subvencionables incloses en el Programa per 
barems estàndards de costos unitaris. Això suposa que els costos subvencionables es 
calculen en base a les activitats realitzades aplicant el mòdul econòmic prèviament establert i 
que figura com a quantia subvencionable. Específicament, per implementar el mòdul 
econòmic de les accions de formació, s'ha realitzat un estudi econòmic de costos de les 
especialitats del sistema de formació professional per l'ocupació del Servei Públic d'Ocupació 
de Catalunya que identifica activitats i recursos, que es poden mesurar i associar a un preu 



  

  

de mercat basat en un barem de costos unitaris, i estableix una metodologia per determinar el 
cost/hora/participant per les especialitats formatives, que no es trobin dins de les analitzades, 
a partir dels costos unitaris determinats. Per aquest motiu, les accions queden acreditades 
amb la comprovació de la realització efectiva de l'acció i el compliment dels resultats als quals 
estan vinculats, sent d'absoluta transcendència el procés de verificació de les accions durant 
la seva execució tant “in situ” com administrativa. En conseqüència, l'entitat beneficiària, 
sempre i quan no subcontracti l'execució de l'acció, no estarà obligada a presentar ni estats 
comptables, ni justificants econòmics, com les factures. 
 
D'altra banda el segon element, i atès l'especial importància de la verificació de l'execució de 
els accions descrita en el paràgraf anterior, les bases reguladores, especifiquen de manera 
detallada com s'han d'executar les accions per a que siguin subvencionables i determina 
extensament quins supòsits comporten la revocació total o parcial de la subvenció atorgada. 
 

4. L'objecte de les bases reguladores aprovades per l’ORDRE és regular les subvencions del 
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a la realització de projectes de millora de 
l'ocupabilitat de les persones treballadores amb dificultats d'accés al treball en el marc del 
Programa Treball i Formació. 
 
S'entén per projecte el conjunt d'accions d'experiència laboral i accions de formació que 
s'aproven en el marc d'una convocatòria, incloses totes les línies de subvenció en cas que 
n'hi hagi més d'una. 
 
Aquesta actuació contribueix a assolir el següent resultat definit pel Programa Operatiu del 
Fons Social Europeu de Catalunya 2014-2020 (2014ES05SFOP007): millorar l'ocupabilitat de 
les persones aturades o inactives, especialment d'aquelles amb més dificultats d'accés al 
mercat laboral, per mitjà de l'adquisició d'experiència professional, incloses les iniciatives 
locals d'ocupació i millorar la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió 
social, a través de l'activació i d'itineraris d'inserció integrats i personalitzats. 
 

5. Mitjançant la RESOLUCIÓ,  s’obre la convocatòria corresponent a l'any 2019 per a la 
presentació de les sol·licituds de subvenció, dins del Programa Treball i Formació, d'acord 
amb l’ORDRE.  
 
La Base 2 de l’ORDRE estableix que en el marc de les mesures de contractació i formació, es 
consideren actuacions subvencionables les accions d'experiència laboral, les accions de 
formació i les accions de coordinació i suport previstes a la base 5 de l'annex 1 de l’ORDRE 
que s'adrecin a les persones treballadores amb dificultats d'accés al treball que determina la 
base 6 de l'annex 1 de l’ORDRE. I l’article 2 de la RESOLUCIÓ determina que les actuacions 
subvencionables són les següents: 

 
A) Per a les accions d'experiència laboral i de formació, s'obren les línies de subvenció 
següent: 

 
1. Treball i Formació per a persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, 
no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni ajuts, preferentment més grans 
de 45 anys (PANP), que inclou dos tipus d'accions en funció de la durada: 
 

a) PANP 6: contractacions de 6 mesos a jornada completa i acció de formació. 
b) PANP 12: contractacions de 12 mesos a jornada completa i acció de formació. 

 
2 Treball i Formació per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania 
(PRGC), que inclou dos tipus d'accions en funció de la durada: 
 

a) PRGC 6: contractacions de 6 mesos a jornada completa i acció de formació. 
b) PRGC 12: contractacions de 12 mesos a jornada completa i acció de formació. 

 
3 Treball i Formació per a dones en situació d'atur (DONA), que inclou un tipus d'acció en 
funció de la durada: 



  

  

 
DONA 12: contractacions de 12 mesos a jornada completa i acció de formació. 

 
4 Treball i Formació per a persones que obtinguin una autorització de residència temporal 
per circumstàncies excepcionals d'arrelament social (ACOL), que inclou un tipus d'acció en 
funció de la durada: 

 
ACOL 12: Contractacions de 12 mesos a jornada completa i acció de formació. 

 
B) Per a les accions de coordinació i suport seran subvencionables les hores destinades a 
aquesta acció d'acord amb la distribució proporcional establerta a l'article 16 de la 
RESOLUCIÓ. 
 
 

6. L’article 2.2 de la RESOLUCIÓ estableix que la durada de les accions de formació és la 
següent: 

 
a) Acció de formació de certificat de professionalitat: mínima de 80 hores i màxima de 200 

hores. 
 

b) Acció de formació transversal: mínima de 60 hores i màxima de 80 hores. 
 
Les accions de formació transversal a realitzar en aquesta convocatòria són les que consten 
a l'annex 4 de la RESOLUCIÓ. 
 
 

7. D’acord amb el que estableix l’article 3 a) de la RESOLUCIÓ, podran ser entitats beneficiàries 
d'aquesta convocatòria, d'acord amb la base 3 de l'annex 1 de l’ORDRE, les següents: 

 
Els ajuntaments i els consells comarcals o, en el seu lloc, els seus organismes 
autònoms, o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, 
desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquelles, 
per a les línies de subvencions previstes a l'article 2.1.1, 2.1.2 i 2.1.3 i per les accions de 
coordinació i suport d'aquesta Resolució. 

 
Així mateix, d’acord amb la base 2.3 de l’ORDRE la resolució de convocatòria podrà 
determinar, per línia de subvenció, la distribució territorial de les accions d'experiència laboral 
i de formació a subvencionar, per municipis, comarques i/o altra divisió territorial i el criteri o 
proporció necessària entre les accions d'experiència laboral i de formació i l'acció de 
coordinació i suport, per a que aquesta última sigui subvencionada. La distribució territorial es 
determinarà en base la incidència del col·lectiu de persones a qui s'adreci la línia de 
subvenció, en relació amb les diferències territorials de Catalunya des del punt de vista sòcio-
econòmic i de l'ocupació, i l'execució del Programa en l'exercici anterior. 

 
L’annex 2 de la RESOLUCIÓ estableix la distribució territorial dels contractes de treball.  
 
El nombre de contractes preassignats al Consell Comarcal del Vallès Oriental són els 
següents:  
 
- En relació amb la Línia PANP: 21 contractes preassignats de durada de 6 mesos i 10 

contractes preassignats de durada de 12 mesos.  
 
Per determinar la distribució territorial s'han aplicat els criteris següents: 
 
a) En aquesta convocatòria es distribueix un 10% de l'import a l'efecte d'obtenir un major 
equilibri territorial, especialment en aquelles comarques amb menor població: 
 
- Un 5% per al repartiment per comarques en funció de variables demogràfiques, 
econòmiques i ocupacionals 



  

  

 
- Un 5% en funció del percentatge de cada comarca del col·lectiu preferent respecte al 
seu atur registrat a data d'abril de 2019. 
 
b) El 90% restant en funció del nombre de persones en atur del col·lectiu preferent 
distribuït per comarques i municipis a data d'abril de 2019. 
 
En aquesta preassignació s’ha tingut en compte l'objectiu del percentatge de durada de 
les contractacions. Per aquesta línia, el percentatge de les contractacions de 12 mesos 
de les administracions locals s'aproxima al 30%. 
 

- En relació amb la Línia PRGC: 15 contractes preassignats de durada de 6 mesos i 6 
contractes preassignats de durada de 12 mesos 
 
Per determinar la distribució territorial dels contractes de treball de la línia PRGC, s'han 
utilitzat les dades d'expedients vigents de la renda garantida de ciutadania a 30 d'abril de 
2019. 
 
La distribució garanteix un mínim d'1 contracte de treball a cada àrea bàsica de Serveis 
Socials i un màxim de 51, i s'ha realitzat amb relació al nombre de les persones 
beneficiàries de la renda garantida de ciutadania de cada municipi i comarca, tenint en 
compte la proporció d'unitats familiars perceptores respecte de la població total del 
municipi o comarca.  
 

- En relació amb Línia DONA: 9 contractes preassignats de durada de 12 mesos.  
 

Per determinar la distribució territorial dels contractes de treball de la línia DONA, s'han 
seguit els mateixos criteris de repartiment que els establerts per a la línia PANP excepte 
la durada de les contractacions que serà en la seva totalitat de 12 mesos a temps 
complet. 

 
8. D’acord amb l’article 5 de la RESOLUCIÓ, els requisits específics de les persones 

destinatàries són: 
 
5.1 Línia PANP: les persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no 
perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni d'ajuts, preferentment més grans de 45 
anys. 
 
Per aquesta convocatòria i línia, s'entén per persones en risc de caure en situació d'atur de 
llarga durada, les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a 
demandants d'ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos, durant els 18 mesos 
anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació. 
 
Tindran caràcter prioritari en aquesta línia: 
 
a) Per a les contractacions de durada de 12 mesos a jornada completa, les persones que 

compleixen els requisits anteriors i que siguin més grans de 52 anys. Es prioritzaran les 
persones que no tinguin la cotització suficient perquè se'ls reconegui la pensió de 
jubilació quan arribin a l'edat ordinària de jubilació. 
 

b) A més, tindran caràcter preferent, en qualsevol cas, sigui en les contractacions de 12 
mesos o en la resta de 6 mesos, les persones que tinguin reconegut oficialment un grau 
de discapacitat igual o superior al 33%. 

 
5.2 Línia PRGC: les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a 
demandants d'ocupació no ocupades (DONO), destinatàries de la renda garantida de 
ciutadania.  
 



  

  

D’acord amb la RESOLUCIÓ, en el supòsit en què en l'àmbit territorial de l'entitat beneficiària 
no hi hagi suficients persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania que s'adeqüin 
al lloc de treball a cobrir per l'entitat beneficiària, es consideren també persones destinatàries 
d'aquesta línia, aquelles que hagin sol·licitat la prestació de la renda garantida de ciutadania 
en els sis mesos anteriors a la publicació d'aquesta Resolució. 
 
Tindran caràcter prioritari en aquesta línia: 
 
a) Per a les contractacions de durada de 12 mesos a jornada completa, les persones en 

situació d'atur més grans de 52 anys. Es prioritzaran les que no tinguin la cotització 
suficient perquè se'ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l'edat ordinària de 
jubilació. 

b) A més, tindran caràcter preferent en qualsevol cas, sigui en les contractacions de 12 
mesos o en la resta de 6 mesos, les persones que tinguin reconegut oficialment un grau 
de discapacitat igual o superior al 33%. 

 
Només es pot formalitzar un contracte de treball per unitat familiar amb càrrec a aquesta línia. 
 
5.3 Línia DONA: dones en situació d'atur. 
 
Podran participar les dones que es trobin en una de les situacions següents: 
 
a) Les dones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades 

(DONO), víctimes de violència de gènere. 
 
b) Les dones en risc de caure en situació d'atur de molt llarga durada no perceptores de 

prestació per desocupació o subsidi ni d'ajuts, preferentment més grans de 52 anys. 
 
S'entén per dones en risc de caure en situació d'atur de molt llarga durada, les dones inscrites 
al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades 
(DONO), com a mínim 12 mesos durant els 24 mesos anteriors a la data de la presentació de 
la corresponent oferta d'ocupació. Es prioritzaran les persones que no tinguin la cotització 
suficient perquè se'ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l'edat ordinària de 
jubilació. 
 
Tindran caràcter preferent, les dones que es trobin en una de les situacions anteriors i que, a 
més, tinguin reconegut oficialment un grau de discapacitat igual o superior al 33%. 
 

9. El procediment per a la concessió de les actuacions subvencionades en aquesta convocatòria 
és el que s’estableix a l’article 12 de la RESOLUCIO. 
 

10. La base 5 de l’ORDRE determina el desenvolupament de les accions subvencionables en els 
termes següents:  

 
- Accions d'experiència laboral 

 
Aquestes accions faciliten la pràctica laboral de les persones destinatàries mitjançant la seva 
contractació laboral per part de l'entitat beneficiària, o ens instrumental en cas d'encàrrec de 
gestió, i sempre porten aparellada un compromís de realització d'accions de formació. En cas 
que l'acció d'experiència laboral es desenvolupi mitjançant un ens instrumental, s'haurà de fer 
constar a la sol·licitud de subvenció, i serà als efectes d'aquesta Ordre com si fos executada 
per l'entitat beneficiària. 
 
A la resolució de convocatòria es determinarà la durada dels contractes de treball, que podrà 
ser des d'un mínim de 6 mesos a un màxim de 12, els percentatges a obtenir de cada durada, 
així com la jornada del contracte de treball, a temps complert o temps parcial. 
 
Les activitats a realitzar per les persones destinatàries han de ser competència del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, no poden substituir llocs de treball estructurals, per tant, han de 



  

  

ser activitats addicionals a l'activitat habitual del personal de l'administració local, i han d'estar 
directament relacionades amb l'interès general i social al qual serveix l'entitat beneficiaria. Les 
activitats a realitzar per les persones destinatàries, també podran ser atribuïdes a l'entitat 
beneficiària per delegació de competències, d'acord amb l'establert als articles 9 i següents 
de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic 
 
L'execució d'aquestes accions d'experiència laboral no pot ser objecte de subcontractació. 
 
- Accions formatives:  

 
Les accions de formació consisteixen en la realització d'una activitat formativa 
professionalitzadora per part de les persones destinatàries del Programa que ja estan 
contractades per l'entitat beneficiària. 
 
Serà d'aplicació allò disposat en la lletra a), punt 2, de l'article 14 de la Llei 30/2015, de 9 de 
setembre, que regula el Sistema de Formació Professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral. 
 
Aquesta formació s'ha d'impartir de manera presencial, durant el contracte de treball i dins de 
l'horari laboral. En cap cas podrà ser superior a 5 hores diàries. L'entitat beneficiària haurà de 
facilitar l'assistència a l'acció de formació, per la qual cosa, entre d'altres, haurà de vetllar per 
a que la formació no coincideixi amb les vacances i/o permisos de les persones participants. 
 
Aquestes accions seran subvencionables llevat que les entitats beneficiàries derivin persones 
participants a accions de formació subvencionades per altres programes del Servei Públic 
d'Ocupació de Catalunya que reuneixin els requisits especificats en aquesta base. Aquesta 
derivació s'haurà d'articular mitjançant un conveni de col·laboració entre l'entitat beneficiària i 
l'entitat que realitza la formació o, en el supòsit que sigui la pròpia entitat beneficiària qui 
imparteixi l'acció de formació subvencionada per altres programes del Servei Públic 
d'Ocupació de Catalunya, s'articularà mitjançant una resolució o acord de govern en cas 
d'administracions locals o mitjançant altre document jurídic en cas que no ho siguin. En 
aquest document hauran de quedar recollits els compromisos d'ambdues entitats, les 
característiques de la formació i la constància expressa que no hi ha cap intercanvi econòmic. 
 
En cas que l'entitat beneficiària hagi de subcontractar aquestes accions, l'elecció del centre 
de formació es realitzarà de tal manera que es garanteixi la lliure concurrència entre els 
centres inscrits o acreditats per a l'especialitat a impartir en el Registre de centres i entitats de 
formació professional per a l'ocupació, i es compleixin els requeriments establerts en el 
supòsit de la base 19 de l'annex 1 d'aquesta Ordre, així com en allò que sigui d'aplicació la 
Llei 30/2015, de 9 de setembre. 
 
En cas que l'acció de formació la desenvolupi un ens instrumental de l'entitat beneficiària, 
s'haurà de fer constar a la sol·licitud de subvenció, i serà als efectes d'aquesta Ordre com si 
fos executada per l'entitat beneficiària. 

 
Cada persona participant, incloses les persones substitutes, hauran de participar en una acció 
de formació preferentment adreçada a l'obtenció de certificats de professionalitat o bé 
participar en una acció de formació transversal: 
 
a. Acció de formació de certificat de professionalitat 
 
Les accions de formació adreçades a l'obtenció de certificats de professionalitat hauran de 
complir tots els requisits establerts en el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es 
regulen els certificats de professionalitat, modificat pel Reial decret 1675/2010, de 10 de 
desembre, i el Reial decret 189/2013, de 15 de març, així com els reials decrets que regulen 
cada certificat de professionalitat. 
 
L'entitat formadora, sigui l'entitat beneficiària o sigui una entitat subcontractada, ha de 
disposar de la resolució per la qual consta acreditada pel Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya i inclosa en el Registre de centres i entitats de formació professional per a 



  

  

l'ocupació, en l'especialitat a impartir, com a mínim, un mes abans de l'inici de l'acció de 
formació. 
 
b. Accions de formació transversal 
 
Les accions de formació transversal, d'acord amb l'article 10.1 de la Llei 30/2015, de 9 de 
setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit 
laboral, tenen per objecte cobrir les necessitats no cobertes per la formació conduent als 
certificats de professionalitat, i dotar, a les persones destinatàries, de coneixements, actituds i 
habilitats, aplicables a moltes activitats laborals. 
 
Les entitats beneficiàries podran sol·licitar accions de formació transversals quan el mapa 
formatiu del territori no disposi d'entitats acreditades per impartir una especialitat adient al 
projecte, o quan les persones a qui tenen previst adreçar el projecte tenen dificultats per 
accedir a les accions de formació conduents a l'obtenció d'un certificat de professionalitat. 
 
Tindran la consideració d'entitats de formació inscrites en el Registre de centres i entitats de 
formació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya aquelles entitats formadores de les 
accions transversals que pressentin una declaració responsable d'acord amb el model 
normalitzat. 
 
La presentació d'aquesta declaració responsables habilitarà l'entitat de formació per a l'inici 
de l'activitat des del moment de la seva presentació i el Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya inscriurà d'ofici l'entitat de formació en el registre sobre la base de l'esmentada 
declaració responsable, sense perjudici de supervisió posterior del compliment del requisit.  
 
Per mantenir la inscripció, qualsevol canvi de titularitat o de forma jurídica de l'entitat s'haurà 
de comunicar a l'òrgan concedent. 
 

11. L’Article 2.2 de la RESOLUCIÓ estableix que d'acord amb la base 5.2 de l'annex 1 de 
l'ORDRE, la durada de les accions de formació és: 
 
a) Acció de formació de certificat de professionalitat: mínima de 80 hores i màxima de 200 
hores. 
 
b) Acció de formació transversal: mínima de 60 hores i màxima de 80 hores. 
 
I les accions de formació transversal a realitzar en aquesta convocatòria són les que consten 
a l'annex 4 de la RESOLUCIÓ. 
 
Les persones participants tenen l'obligació d'assistir a l'acció de formació atès es realitza dins 
la jornada laboral. 
 
El mòdul formatiu de l'acció de formació serà subvencionable sempre i quan la persona 
participant assisteixi, com a mínim, al 75% de les hores del mòdul formatiu o hagi assistit 
entre el 25% i el 75% i sigui baixa per col·locació (per compte d'altri o per compte propi). 

 
Tota persona substituta, com a participant del Programa Treball i Formació, haurà de rebre 
les accions de formació definides en la base 5 de l’ORDRE. 
 
Es podrà dur a terme la substitució de la persona participant en la mateixa acció de formació 
sempre i quan no s'hagi superat el 25% de la durada de l'acció. 
 
A les persones substitutes els és d'aplicació allò establert a l'apartat 5.2 de l’ORDRE. 
 

12. Per a les accions d’experiència laboral, d’acord amb la Base 8.1 a) de l’ORDRE, la quantia de 
la subvenció a atorgar per cadascun dels contractes de treball és el resultat de multiplicar un 
mòdul econòmic mensual pel nombre de mesos de durada del contracte de treball i/o un 
mòdul econòmic diari en cas d'incloure un període inferior a un mes. 



  

  

 
La referència per determinar el mòdul, mensual i diari, serà l'acord relatiu a la contractació de 
persones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades en el marc 
del Programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, que 
sigui vigent en el moment de la publicació de la resolució de la convocatòria. 
 
Aquests mòduls econòmics tenen el caràcter de retribució mínima, i inclouen el salari brut 
mensual, més el prorrateig de les pagues extraordinàries, per la jornada completa i la durada 
del contracte, i les despeses de la cotització empresarial, en les condicions i finançament 
establertes a la normativa que regula el Programa de Treball i Formació. 
 
Un cop executada l'actuació subvencionable, en cas que la contractació no s'hagi executat en 
la totalitat dels mesos subvencionats, l'import de la subvenció es determinarà aplicant el 
mòdul econòmic mensual als mesos sencers efectivament executats i, en el cas que no sigui 
un mes sencer, l'import corresponent a aplicar un mòdul econòmic diari als dies executats, 
sens perjudici del que preveu la base 25.4 de l'annex 1 de l’ORDRE. 
 
L’article 7.1.1 de la RESOLUCIÓ estableix que el mòdul econòmic mensual i diari per a l'acció 
d'experiència laboral de les entitats previstes a l'article 3.a) d'aquesta Resolució és, amb 
caràcter de retribució mínima, el següent: 

 
Mòdul mensual: 1.563,33 euros. 
Mòdul diari: 51,40 euros. 
 
En conseqüència, el mòdul unitari de les contractacions previstes en aquesta Resolució és de 
18.760,00 euros per a un contracte de 12 mesos i de 9.380,00 euros per a un contracte de 6 
mesos. 
Per determinar aquest mòdul s'ha utilitzat la Pròrroga per a l'any 2019 de l'Acord signat el 
2016 adaptat a les noves convocatòries i a la normativa actual, relatiu a la contractació de 
persones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades en el marc 
del Programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, signat 
en data 26 d'abril de 2019, que inclou un salari brut mensual de 1.000,00 euros, més el 
prorrateig de les pagues extraordinàries, per la jornada completa i la durada del contracte, i 
les despeses de la cotització empresarial, en les condicions i finançament establertes a la 
normativa que regula el Programa de Treball i Formació. 

 
13. Per les accions de formació, d’acord amb la Base 8.1 b) de l’ORDRE, la quantia de la 

subvenció a atorgar per a l'acció formativa associada a cadascun dels contractes de treball és 
el resultat de multiplicar un mòdul econòmic hora pel nombre d'hores formatives associades a 
cada contracte de treball, d'acord amb l'establert a la base 5.2.1 a) de l'annex 1 l’ORDRE. 
 
Un cop executada l'actuació subvencionable, en el cas que la contractació no s'hagi executat 
en la totalitat dels mesos subvencionats, l'import de la subvenció es determinarà segons el 
que preveu la base 25.4 de l'annex 1 de l’ORDRE. El mòdul econòmic per a l'acció de 
formació és un preu hora/participant multiplicat pel nombre d'hores de l'acció de formació. 
 
Els imports del preu hora/participant de les accions de formació s'estableixen a l'annex 4 de la 
RESOLUCIÓ.  
 
Per determinar aquest import s'ha utilitzat l'estudi econòmic de costos de les especialitats del 
sistema de formació professional per l'ocupació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya 
que identifica activitats i recursos, que es poden mesurar i associar a un preu de mercat basat 
en un barem de costos unitaris, i permet determinar el cost/hora/participant per les 
especialitats formatives. 
 

14. Per les accions de coordinació i suport, d’acord amb la Base 8.1 c) de l’ORDRE, la quantia de 
la subvenció a atorgar per a l'acció de coordinació i suport és el resultat de multiplicar un 
mòdul econòmic pel nombre d'hores de coordinació i suport d'acord amb el previst a la base 
14 de l'annex 1 de l’ORDRE. 



  

  

 
Un cop executada l'actuació subvencionable, en el cas que la acció no s'hagi executat en la 
totalitat d'hores subvencionades, l'import de la subvenció es determinarà restant, de la 
subvenció concedida, l'import corresponent a multiplicar el mòdul econòmic per les hores no 
executades, sens perjudici del que preveu la base 25.4 de l'annex 1 de l’ORDRE. 
 
D’acord amb l’article 7.1.4 de la RESOLUCIÓ, el mòdul econòmic per a la concessió de les 
subvencions de l'acció de coordinació i suport d'acord amb la durada prevista a l'article 16.4 
de la RESOLUCIÓ, de 1.633 hores és de 34.067,24 euros, en conseqüència el preu hora és 
20,86 euros. 
 
Per determinar aquest import, s'ha utilitzat el cost salarial i hores anuals d'una persona tècnic 
mitjà B1 segons VI Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la 
Generalitat de Catalunya. 
El mòdul econòmic per a la concessió de les subvencions de l'acció de coordinació i suport 
d'acord amb la durada prevista a l'article 16.4 de la RESOLUCIÓ, de 1.633 hores és de 
34.067,24 euros, en conseqüència el preu hora és 20,86 euros. 
 

15. Per a l’execució del programa i en el marc de l’ORDRE, el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, ha previst els projectes d’assistència tècnica 
supralocals següents:  

 
a) Administració electrònica i gestió de la informació 
b) Campanya de desforestació al Vallès Oriental 
c) El Vallès verd 
d) Fem lluir el Vallès Oriental! 
e) Servei temporal de suport a les llars 
f) Campanyes informatives de conscienciació a la ciutadania 

 
El detall dels projectes és el següent:  

 

1. Administració electrònica i gestió de la informació 
 

El Consell Comarcal aposta per la modernització administrativa per la qual cosa oferim als 
municipis de la comarca la possibilitat de convertir en una realitat ‘l’administració sense papers’. 
 

Objectiu Afavorir la modernització administrativa, oferint als municipis de la 
comarca el suport en aquest procés a través dels treballadors i 
treballadores d’aquest Programa. 
 

Actuacions Actualització de bases de dades: comerços, teixit associatiu, dades dels 
Serveis Locals d’Ocupació. 
Digitalització dels arxius municipals. 
Campanyes de suport a la ciutadania per a la gestió digital amb les 
administracions públiques. 
 

Perfil del lloc de treball 
 

Auxiliars administratius, amb i sense atenció al públic. 

Tasques Escaneig de documentació. 
Inventariat de l’arxiu. 
Catalogació de documents. 
Registre d’informació a bases de dades. 
Tasques administratives genèriques. 
Suport a la ciutadania per a l’administració digital. 
 

Espais d’actuació Equipaments i arxius d’entitats públiques 
Biblioteques 
 

 



  

  

2. Campanya de desforestació al Vallès Oriental 
 

Per tal de donar suport a les administracions locals, amb aquesta actuació es treballa per a la 
millora del medi ambient en projectes puntuals d’actuacions forestals. 
 

Objectiu Reforçar el manteniment d’espais forestals per a la prevenció de riscos 
d’incendis i altres incidents. 
 

Actuacions Suport a la poda de l'arbrat. 
Neteja de boscos per evitar risc de caigudes. 
Manteniment de boscos. 
 

Perfil del lloc de treball 
 

Peó/peona forestal. 

Tasques Neteja preventiva 
Segar 
Desherbar 
Desbrossar 
Poda 
Tala i processat d’arbres 
Desembosc 
 

Espais d’actuació Boscos 
Passejos fluvials 
Rieres i torrents 
Talussos 
Passejos, camins i carrers 
Barris i urbanitzacions 
 

 
3. El Vallès verd 

 
Els espais verds de la comarca són elements fonamentals en una bona qualitat de vida per a la 
ciutadania i els seus i les visites. En aquesta actuació, donem suport a les administracions 
locals, per esdeveniments, i en la millora d’aquests espais. 
 

Objectiu Realitzar campanyes puntuals de manteniment i millora dels espais 
verds del Vallès Oriental, per tal de que la ciutadania en puguin gaudir. 
 

Actuacions Manteniment dels carrers i zones verdes per esdeveniments puntuals. 
Neteja d’espais verds de la comarca. 
Posada en marxa i manteniment d’horts escolars. 
 

Perfil del lloc de treball 
 

Peó/peona de jardineria. 
 

Tasques Segar 
Esporgar 
Netejar i recollir 
Plantar i adobar 
Desherbar 
Desbrossar 
Poda 
Reg 
 

Espais d’actuació Parcs i jardins  
Places 
Passejos fluvials 
Rieres i torrents 
Passejos, camins i carrers 



  

  

Barris i urbanitzacions 
Edificis i espais públics 
 

 
4. Fem lluir el Vallès Oriental! 

 
Amb aquesta actuació ens proposem promoure la millora dels elements patrimonials de la 
comarca, així com l’accessibilitat i conservació dels espais públics. 
 

Objectiu Rehabilitar, condicionar i fer accessibles espais públics concrets, espais 
turístics i monuments, per tal que llueixin bonics i segurs per a la 
ciutadania. 
 

Actuacions Neteja de cementiris i/o solars abandonats. 
Neteja i condicionament d’equipaments per a esdeveniments. 
Eliminació de barreres arquitectòniques. 
Rehabilitació i manteniment d'espais patrimonials del Vallès Oriental.  
Manteniment d'itineraris turístics d'abast comarcal. 
Rehabilitació d’equipaments de serveis a la ciutadania. 
 

Perfil del lloc de treball 
 

Peó/peona de neteja 
Peó/peona d’obra 
 

Tasques Peó/na de neteja: 
Neteja de la via pública 
Neteja del mobiliari de parcs, places i carrers 
Neteja de terres i mobiliari als equipaments 
Neteja de vidres 

Peó/peona d’obra 
Càrrega i transport de materials de construcció 
Realització de barreges. 
Retirada de runes i altres materials. 
Suport en reformes dels espais de les actuacions. 

 
Espais d’actuació Via pública 

Equipaments i edificis municipals 
Parcs 
 

 
5. Servei temporal de suport a les llars 

 
Aquesta actuació pretén oferir a les llars on resideixen persones amb especials necessitats (per 
risc social o per dependència) un servei de millora de l’habitabilitat i de la qualitat de vida. Es 
tracta d’un servei per aquelles persones que no requereixen una actuació continuada, sinó una 
millora per tal de posar-se al dia en el manteniment de la llar. 

 

Objectiu Oferir en aquelles llars on es detecten necessitats especials d’atenció, 
sigui per dependència o per situació de risc social, actuacions puntuals 
de millora de la llar i, d’acompanyament i neteja. 
 

Actuacions Acompanyaments a gestions i visites mèdiques a persones grans i 
persones amb dependència. 
Neteja i manteniment general de l’habitatge. 
Petites reparacions per tal de mantenir l’habitabilitat. 
 

Perfil del lloc de treball 
 

Personal de neteja i atenció a domicili 
Peó/peona de manteniment 
 

Tasques Personal de neteja i atenció a domicili: 



  

  

Neteja de domicilis. 
Detecció d’altres necessitats i informació als serveis socials. 
Acompanyament a gestions i visites mèdiques. 

Peó/peona de manteniment 
Reparacions senzilles que no requereixen formació específica. 
Detecció de necessitats d’arranjaments que requereixen 
professionals especialitzats. 
Detecció d’altres necessitats i informació als serveis socials. 
 

Espais d’actuació Domicilis particulars 
 

 
6. Campanyes informatives de conscienciació a la ciutadania 

 
Amb aquest projecte, el Consell Comarcal proposa promoure la convivència, així com el 
reforçament de les xarxes tant associatives com productives, a través de l’actualització de 
les dades i la difusió d’actituds cíviques. 

 

Objectiu Recollir informació municipal i de la comarca. 
Oferir informació a la ciutadania sobre diferents campanyes 
específiques, com ara sobre recollida selectiva, cens d’animals 
domèstics, etc., i sobre el bon ús dels equipaments i espais públics. 
 

Actuacions Recollida d’informació del territori: cens de polígons, avaluació de 
necessitats de la població, etc. 
Campanyes de conscienciació a la ciutadania. 
Suport a l’atenció a l’usuari als equipaments municipals. 
 

Perfil del lloc de treball 
 

Agents cívics/ques. 
Ajudants de consergeria. 
 

Tasques Informar sobre ordenances locals de civisme i convivència. 
Conscienciació a la ciutadania sobre recollida selectiva i altes aspectes 
de civisme. 
Col·laborar en la recollida d’informació sobre l’ús de l’espai públic i 
altres dades municipals. 
Informar al públic sobre serveis i usos dels equipaments municipals i 
programes. 
Altres tasques complementàries d’atenció a la ciutadania. 
 

Espais d’actuació Espai públic: places, parcs i carrers.  
Instal·lacions i equipaments municipals 
Escoles 
Museus 
OACs  
 

 
Queda exclosa qualsevol tasca que el CONSELL COMARCAL consideri que no és pròpia del 
treballador/a.  

 
16. L’Ajuntament de/d’ _________________, en endavant l’AJUNTAMENT, ha comunicat al 

CONSELL COMARCAL, la sol·licitud d’assistència tècnica corresponent al/s projecte/s que 
s’indica a continuació amb el nombre d’assistències següent:  
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Nom del projecte Ocupació Línia Durada 
Nombre 
d'assistències 

                                                
9 El contingut específic d’aquest quadre per a cadascun dels ajuntaments consta en el punt segon de la part dispositiva d’aquest document.   



  

  

     

 
 

17. El 12 de setembre de 2019, el CONSELL COMARCAL ha presentat la sol·licitud de subvenció 
del programa Treball i Formació corresponent a la RESOLUCIÓ. 
 

En aquest context, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen interès a subscriure aquest 
conveni per a regular la relació, les obligacions, la coordinació i la cooperació entre el CONSELL 
COMARCAL i l’AJUNTAMENT per a la prestació de l’assistència tècnica sol·licitada en el marc de 
la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de 
setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del 
Programa Treball i Formació, modificada per  l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny, i la Resolució 
TSF/2232/2019, d'1 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019, que subjecten en 
les següents 
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 

 
1. L’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a 

la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, modificada per  l’Ordre 
TSF/115/2019, de 7 de juny.  
 

2. La Resolució TSF/2232/2019, d'1 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019 
en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació (SOC – Treball i Formació).  
 

3. L’article 1 de la RESOLUCIÓ disposa obrir la convocatòria per a l'any 2019, per la presentació 
de sol·licituds per a la concessió de les subvencions previstes a l’ORDRE.  
 
Les actuacions subvencionables són les següents: 

 
A) Per a les accions d'experiència laboral i de formació, s'obren les línies de subvenció 
següent: 

 
1. Treball i Formació per a persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no 
perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni ajuts, preferentment més grans de 45 
anys (PANP), que inclou dos tipus d'accions en funció de la durada: 

 
a) PANP 6: contractacions de 6 mesos a jornada completa i acció de formació. 
b) PANP 12: contractacions de 12 mesos a jornada completa i acció de formació. 

 
2 Treball i Formació per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania 
(PRGC), que inclou dos tipus d'accions en funció de la durada: 

 
a) PRGC 6: contractacions de 6 mesos a jornada completa i acció de formació. 
b) PRGC 12: contractacions de 12 mesos a jornada completa i acció de formació. 

 
3 Treball i Formació per a dones en situació d'atur (DONA), que inclou un tipus d'acció en 
funció de la durada: 

 
DONA 12: contractacions de 12 mesos a jornada completa i acció de formació. 

 
4 Treball i Formació per a persones que obtinguin una autorització de residència temporal per 
circumstàncies excepcionals d'arrelament social (ACOL), que inclou un tipus d'acció en funció 
de la durada: 
 
ACOL 12: Contractacions de 12 mesos a jornada completa i acció de formació. 

 



  

  

B) Per a les accions de coordinació i suport seran subvencionables les hores destinades a 
aquesta acció d'acord amb la distribució proporcional establerta a l'article 16 de la 
RESOLUCIÓ. 
 

4. D’acord amb el que estableix l’article 3 a) de la RESOLUCIÓ, podran ser entitats beneficiàries 
d'aquesta convocatòria, d'acord amb la base 3 de l'annex 1 de l’ORDRE, les següents: 
 

Els ajuntaments i els consells comarcals o, en el seu lloc, els seus organismes autònoms, 
o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, 
desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquelles, 
per a les línies de subvencions previstes a l'article 2.1.1, 2.1.2 i 2.1.3 i per les accions de 
coordinació i suport d'aquesta Resolució. 

 
Així mateix, d’acord amb la base 2.3 de l’ORDRE la resolució de convocatòria podrà 
determinar, per línia de subvenció, la distribució territorial de les accions d'experiència laboral 
i de formació a subvencionar, per municipis, comarques i/o altra divisió territorial i el criteri o 
proporció necessària entre les accions d'experiència laboral i de formació i l'acció de 
coordinació i suport, per a que aquesta última sigui subvencionada. La distribució territorial es 
determinarà en base la incidència del col·lectiu de persones a qui s'adreci la línia de 
subvenció, en relació amb les diferències territorials de Catalunya des del punt de vista sòcio-
econòmic i de l'ocupació, i l'execució del Programa en l'exercici anterior. 

 
L’annex 2 de la RESOLUCIÓ estableix la distribució territorial dels contractes de treball. El 
nombre de contractes preassignats al Consell Comarcal del Vallès Oriental són els següents:  
 
- En relació amb la Línia PANP: 21 contractes preassignats de durada de 6 mesos i 10 

contractes preassignats de durada de 12 mesos 
 

- En relació amb la Línia PRGC: 15 contractes preassignats de durada de 6 mesos i 6 
contractes preassignats de durada de 12 mesos 
 

- En relació amb Línia DONA: 9 contractes preassignats de durada de 12 mesos.  
 

5. L’epígraf a) de l’article 25 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, preveu que correspon a la comarca 
l’exercici de les competències que li atribueix aquesta Llei en matèria de cooperació, 
assessorament i coordinació dels ajuntaments. Així mateix, l’epígraf c) d’aquest article, 
preveu com a competència de la comarca aquelles que li deleguin o encarreguin de gestionar 
l’Administració de la Generalitat i els municipis.  

 
6. L’article 25.2 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, preveu que en l’àmbit de les seves competències, 
la comarca pot prestar serveis d’acord amb els requisits que estableix la pròpia llei.  

 
7. L’article 28.1 a) del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix que correspon a les comarques prestar 
assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis.  

 
8. L’article 28.2 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós 

de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, disposa que en tot cas, la comarca ha 
d’exercir les funcions d’assistència i cooperació que li corresponen tenint en compte les 
necessitats dels diferents municipis, tant pel que fa al nombre d’habitants com a la situació 
geogràfica o a llur tipologia quant a l’activitat econòmica predominant.  

 
9. L’article 9.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en endavant TRLMRLC, estableix que les 
competències pròpies dels ens locals són les que les lleis determinen. Aquestes 
competències s'exerceixen en règim d'autonomia i sota la responsabilitat dels ens locals, 



  

  

sens perjudici de la coordinació deguda en llurs programació i execució amb les altres 
administracions públiques, en els termes establerts per les lleis.  

 
10. L’article 66.2 del TRLMRLC disposa que els ens locals tenen competències en els àmbits de 

la cohesió social i de la gestió de recursos econòmics, entre d’altres, amb l'abast que fixen 
aquesta Llei i la legislació sectorial respectiva.  

 
11. L’article 14 de la Llei 13/2015 , de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 

públic d’ocupació de Catalunya, estableix com a entitats que integren el sistema d’ocupació 
de Catalunya, les següents:  

 
a) Per llur naturalesa, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, les administracions locals, i 

també les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de Catalunya.  
 

b) Les empreses i les entitats que, amb finançament públic, col·laboren amb el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya i presten serveis i desenvolupen programes en el marc de 
l’Estratègia catalana per a l’ocupació i del Pla de desenvolupament de les polítiques 
d’ocupació. 
  

c) El conjunt d’entitats que componen el sistema de formació i qualificació professionals, 
sota els criteris fixats pels serveis i programes en el marc de l’Estratègia catalana per a 
l’ocupació i del Pla de desenvolupament de les polítiques d’ocupació.  

  
12. 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.  
 

13. Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, pel que 
fa al règim jurídic dels convenis. 

 
14. L’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals, preveu que pel conveni s’estableix una relació de 
cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres administracions públiques, 
per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències legalment 
atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú.  

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

PACTES 
 
Primer. Objecte  
 
Aquest conveni té per objecte establir la relació, les obligacions, la coordinació i la cooperació entre el 
CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT per a la prestació de l’assistència tècnica corresponent al/s 
projecte/s supralocal/s 10_____________________________ en el marc de la realització del 
programa Treball i Formació regulat a l’ORDRE i a la RESOLUCIÓ.  
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a) Ajuntament de Bigues i Riells: “Administració electrònica i gestió de la informació” – Línia PANP; i “Servei temporal de 
suport a les llars” – Línia PRGC 

b)  Ajuntament de Caldes de Montbui: “El Vallès verd” – Línia PRGC 

c) Ajuntament de Campins: “Campanya de desforestació al Vallès Oriental – Línies PANP i PRGC 

d) Ajuntament de Canovelles: “Fem lluir el Vallès Oriental!” – Línia PRGC. 

e) Ajuntament de Cànoves i Samalús: “Campanyes informatives de conscienciació a la ciutadania “ – Línia PANP; i “El 
Vallès verd” – Línia PRGC. 

f) Ajuntament de Cardedeu: “Campanyes informatives de conscienciació a la ciutadania” – Línia PRGC. 

g) Ajuntament de Figaró – Montmany: “Campanyes informatives de conscienciació a la ciutadania” – Línia PANP. 



  

  

 
Segon. Projectes d’assistència tècnica supralocal 
 
1. En relació amb la convocatòria de subvencions per a la realització del Programa Treball i 

Formació corresponent a l’ORDRE i a la RESOLUCIÓ, el CONSELL COMARCAL ha presentat 
els projectes d’assistència tècnica següent/s:  
 

a) Administració electrònica i gestió de la informació 
b) Campanya de desforestació al Vallès Oriental 
c) El Vallès verd 
d) Fem lluir el Vallès Oriental! 
e) Servei temporal de suport a les llars 
f) Campanyes informatives de conscienciació a la ciutadania 

 
2. L’AJUNTAMENT ha sol·licitat l’adhesió al/s projecte/s d’assistència tècnica que s’especifica/quen 

a continuació, d’acord amb les condicions següents:  
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Nom del projecte Ocupació Línia Durada 
Nombre 
d'assistències 

     

 
 
Tercer. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
El CONSELL COMARCAL s’obliga a:  
 

                                                                                                                                                   
h) Ajuntament de Fogars de Montclús: “Fem lluir el Vallès Oriental!” – Línia PANP. 

i) Ajuntament de la Garriga: “Fem lluir el Vallès Oriental!” – Línia PANP; “Campanyes informatives de conscienciació a 
la ciutadania” – Línia PRGC; i “Servei temporal de suport a les llars” – Línia DONA. 

j) Ajuntament de la Llagosta: “Fem lluir el Vallès Oriental!” – Línia PRGC. 

k) Ajuntament de la Roca del Vallès: : “Fem lluir el Vallès Oriental!” – Línia PANP i PRGC. 

l) Ajuntament de les Franqueses del Vallès: “Servei temporal de suport a les llars” – Línia PRGC. 

m) Ajuntament de Lliçà d'Amunt: “Fem lluir el Vallès Oriental!” – Línia PRGC. 

n) Ajuntament de Lliçà de Vall: “El Vallès Verd” – Línia PANP 

o) Ajuntament de Llinars del Vallès: “El Vallès Verd” – Línies PANP, PRGC i DONA. 

p) Ajuntament de Martorelles: : “Administració electrònica i gestió de la informació” – Línia PANP; i “El Vallès Verd” – 
Línia PRGC. 

q) Ajuntament de Montmeló: “El Vallès Verd” – Línia PANP i PRGC; Fem lluir el Vallès Oriental! – Línia DONA. 

r) Ajuntament de Montornès del Vallès: “Fem lluir el Vallès Oriental!” – Línia PRGC. 

s) Ajuntament de Parets del Vallès: “Fem lluir el Vallès Oriental!” – Línia PRGC. 

t) Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor: “Campanyes informatives de conscienciació a la ciutadania” – Línia PANP. 

u) Ajuntament de Sant Celoni: “Administració electrònica i gestió de la informació” – Línia PRGC. 

v) Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera: “Fem lluir el Vallès Oriental!” – Línia PANP. 

w) Ajuntament de Sant Feliu de Codines: “Fem lluir el Vallès Oriental!” – Línia PANP i Línia PRGC. 

x) Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles: “Fem lluir el Vallès Oriental” – Línia PANP i DONA. 

y) Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor: “Campanyes informatives de conscienciació a la ciutadania” – Línia PANP. 

z) Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana: “Campanyes informatives de conscienciació a la ciutadania” – Línia PANP; 
“Administració electrònica i gestió de la informació” – Línia PANP; i El Vallès verd” – Línia PRGC. 

aa) Ajuntament de Santa Maria de Martorelles: “Fem lluir el Vallès Oriental” – Línia PANP. 

bb) Ajuntament de Santa Maria de Palautordera: “Fem lluir el Vallès Oriental!” – Línia PRGC; i “El Vallès Verd” – Línia 
PANP. 

cc) Ajuntament de Tagamanent: “El Vallès verd” – Línia PRGC. 

dd) Ajuntament de Vallgorguina: “Campanyes informatives de conscienciació a la ciutadania” – Línia PANP. 

ee) Ajuntament de Vallromanes: “Campanyes informatives de conscienciació a la ciutadania” – Línia PANP. 

ff) Ajuntament de Vilalba Sasserra: “El Vallès verd” – Línia PANP. 

gg) Ajuntament de Vilanova del Vallès: “Campanyes informatives de conscienciació a la ciutadania” – Línia PANP. 

hh) Mancomunitat Vall del Tenes: “Administració electrònica i gestió de la informació” - Línia PANP 

ii) Consorci per la Gestió dels Residus del Vallès Oriental: “Administració electrònica i gestió de la informació” – Línia 
DONA; i “Fem lluir el Vallès Oriental!” – Línia DONA i PANP 

 
11 El contingut específic d’aquest quadre per a cadascun dels ajuntaments consta en el punt segon de la part dispositiva d’aquest 

document.   



  

  

1. Pel que fa a les accions d’experiència laboral:  
 

a) Dirigir els treballs i prestar l’assistència tècnica a l’AJUNTAMENT pel termini i en la forma que 
permeti complir l'objectiu i la finalitat, executar el projecte, realitzar l'activitat i adoptar el 
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció mitjançant la contractació laboral 
del nombre de treballadors que resulti de la resolució d’atorgament per a l’execució del/s 
projecte/s, sens perjudici que pugui declarar-se desert el procediment de selecció.  
 
L’aprovació de les contractacions, si és el cas, segueix l’ordre que estableix la Base 14 de 
l’ORDRE.  

 
La retribució que correspon a les persones contractades serà la prevista a la pròrroga de 26 
d’abril de 2019, relatiu a la contractació de persones en situació d’atur inscrites com a 
demandants d’ocupació no ocupats en el marc del Programa Treball i Formació promogut pel 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 
 
Els treballadors contractats hauran de gaudir de les vacances que els corresponguin abans 
de la finalització del seu contracte, excepte, si és el cas, en els casos de rescissions de 
contracte. 

 
b) Seleccionar, d’acord amb les condicions i el procediment establerts a l’ORDRE, les persones 

destinatàries del Programa mitjançant un tribunal en el qual també hi participa un 
representant de l’AJUNTAMENT, sempre i quan les oficines de treball derivin més d’un 
candidat.  
 

c) Seleccionar i contractar, si és el cas, les substitucions per baixes voluntàries o per rescissió 
del contracte del treballador/a, d’acord amb l’ORDRE i la RESOLUCIÓ.  

 
2. Pel que fa a les accions formatives:  
 

a) El CONSELL COMARCAL imparteix les accions formatives o en subcontracta la impartició en 
els termes que preveu l’ORDRE 
 
Aquesta formació s'ha d'impartir de manera presencial, durant el contracte de treball i dins de 
l'horari laboral, en els termes que preveu l’ORDRE i la RESOLUCIÓ, sens perjudici de les 
eventuals modificacions de l’ORDRE, de la RESOLUCIÓ i/o dels criteris o instruccions que a 
aquest efecte faci el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.  
 
La formació serà transversal i tindrà una durada de 80 hores. Les accions de formació 
transversal a realitzar en aquesta convocatòria són les que consten a l'annex 4 de la 
RESOLUCIÓ. 
 
Les persones participants tenen l'obligació d'assistir a l'acció de formació atès es realitza dins 
la jornada laboral. 
 

b) Subscriure una pòlissa d’assegurança d’accident, amb caràcter previ a l’inici de l’acció 
formativa, que s’ajusti tant al període de duració teoricopràctic de l’acció formativa com al seu 
horari diari, que cobreixi les despeses d’accident in itinere, els riscos derivats de les visites de 
l’alumnat a empreses o altres establiments que s’organitzin per donar suport al 
desenvolupament de les accions formatives. L’assegurança ha de cobrir el període formatiu, 
la durada de les pràctiques en empreses i el mòdul de formació pràctica vinculat als certificats 
de professionalitat, si escau. 
 
El CONSELL COMARCAL pot optar per subscriure una pòlissa d’assegurança col·lectiva que 
doni cobertura a tot l’alumnat del projecte aprovat. 
 
En el supòsit que l'acció de formació sigui subcontractada a una entitat formadora, es 
considerarà que l'entitat beneficiària disposa de l'assegurança si l'entitat subcontractada 
subscriu aquesta pòlissa. 



  

  

 
3. Traslladar a l’AJUNTAMENT la notificació que preveu la Base 15 de l’ORDRE relativa a 

l’atorgament o denegació de la subvenció, o si és el cas, informar-ne el contingut en el cas que el 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya utilitzi qualsevol altre canal de comunicació.  
 

4. Disposar de dos/dues tècnics/tècniques de gestió del/s projecte/s i d’un/a tècnic/a de recursos 
humans per a les accions de coordinació i suport que inclou la realització de les funcions i 
tasques definides en la base 5.3.1 de l’ORDRE.  
 

5. Donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament en tota aquella inversió o material 
escrit producte de l'actuació subvencionada, d'acord amb les mesures de difusió contingudes a la 
base 31 de l'annex 1 de l’ORDRE.  
 

6. Conservar els justificants originals (paper i electrònics), i l'altra documentació relacionada amb la 
subvenció atorgada, durant un període mínim de cinc anys, a comptar des de la data de 
finalització del termini de justificació de l'objecte de la subvenció o bé des de la data de 
presentació de justificant corresponents, si és anterior. 

 
En el cas de cofinançament per part del Fons Social Europeu, haurà de conservar tots els 
documents justificatius de les despeses cofinançades per l'FSE durant un termini de tres anys a 
partir del 31 de desembre de l'any següent a la presentació a la Comissió Europea dels comptes 
en els quals s'hagin inclòs les despeses. 
 
El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya informarà a les entitats beneficiàries de la data d'inici 
d'aquest període. Els documents s'han de conservar en forma d'original o en versió electrònica de 
documents originals. 
 

7. Practicar les liquidacions que resultin del règim econòmic que preveu aquest conveni i notificar-
les a l’AJUNTAMENT.  
 

8. Justificar davant l'òrgan concedent, el compliment dels requisits i les condicions que determinen la 
concessió o el gaudiment de la subvenció, mitjançant els justificants de les despeses o l'activitat 
que ha de cobrir l'import finançat, o subvenció, o bé, si la subvenció consisteix en un percentatge 
del cost de l'activitat o la inversió, el cost total corresponent, sense perjudici d'altres mitjans de 
comprovació que s'hagin establert en l’ORDRE.  
 

9. Presentar al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya tota la documentació corresponent a 
l'execució i la justificació de les actuacions de l'actuació segons la relació establerta a la base 20 
de l'annex 1 de l’ORDRE i la base 21 de l'annex 1 de l’ORDRE i la RESOLUCIÓ i en el termini 
que s’hi preveu.  
 

10. Tramitar davant del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya qualsevol canvi que, d’acord amb la 
normativa vigent, es pugui produir en la destinació de la subvenció, sense variar-ne la finalitat i 
sens perjudici de la resolució que se’n faci pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en els 
termes i condicions que preveu l’ORDRE. 
 

11. Procedir al reintegrament dels fons percebuts en cas de revocació de la subvenció en els termes 
que s’indiquin en la corresponent resolució, sens perjudici de l’obligació de l’AJUNTAMENT de 
deixar indemne i rescabalar aquesta quantitat al CONSELL COMARCAL d’acord amb el pacte 
sisè d’aquest conveni.  
 

12. Adoptar les mesures de coordinació amb l’AJUNTAMENT en matèria de prevenció dels riscos 
laborals, seguretat i salut i complir les obligacions que li són establertes al pacte 9.2 d’aquest 
conveni.  
 

13. Fer les accions de formació i informació que s’escaiguin als treballadors en relació amb els riscos 
laborals, d’acord amb l’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva. 
 

14. Dur a terme la vigilància de la salut en relació amb els treballadors contractats participants.  



  

  

 
15. Tramitar, previ acord de la Comissió de seguiment, la renúncia a la subvenció per causes 

justificades i d’acord amb allò que preveu la Base 26 de l’ORDRE.  
 

16. Tractar les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó d’aquest PROJECTE d’acord amb 
les previsions de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals, i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 
27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglament general de protecció de dades) i en els termes que preveu l’ORDRE i la 
RESOLUCIÓ.  
 

17. Convocar i promoure el funcionament de la Comissió de seguiment.  
 

18. Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni.  
 
Quart. Obligacions de l’AJUNTAMENT  
 
L’AJUNTAMENT s’obliga a:  
 
1. Pel que fa a les accions d’experiència laboral:  
 

a) Acceptar l’assistència tècnica del CONSELL COMARCAL corresponent al/s projecte/s 
permetent el compliment de la seva execució, objectiu, realització de l’activitat o adopció del 
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.  
 

b) Col·laborar amb el personal del CONSELL COMARCAL per a la correcta execució del 
projecte i de forma específica amb els/les tècnics/tècniques de gestió del/s projecte/s 
previstos en l’epígraf 3.4 d’aquest conveni.  
 

c) Notificar al CONSELL COMARCAL a través de la plataforma EACAT, la proposta de 
planificació de tasques per a l’execució del/s projecte/s d’assistència tècnica per períodes de 
dues setmanes amb una antelació de set dies naturals de l’inici de cada període.   
 

d) Assumir la part de finançament que preveu el règim econòmic d’aquest conveni i abonar al 
CONSELL COMARCAL els imports que en resultin.  
 

e) Participar en la selecció de les persones destinatàries del Programa per mitjà d’un 
representant en el tribunal de selecció.  
 

f) Incorporar i/o adscriure el personal tècnic i/o de suport propi necessari per tal d’assegurar el 
correcte desenvolupament dels treballs a desenvolupar i el compliment de la normativa de 
riscos laborals d’aplicació, d’acord amb la memòria del projecte presentada.  

 
2. Pel que fa a les accions formatives, assumir la part de finançament que preveu el règim econòmic 

d’aquest conveni i abonar al CONSELL COMARCAL els imports que en resultin.  
 

3. Consignar a l’estat de despeses dels pressupostos de l’AJUNTAMENT l’import total a abonar al 
CONSELL COMARCAL que resulti d’aquest conveni.  
 

4. Adoptar les mesures de coordinació amb el CONSELL COMARCAL en matèria de prevenció dels 
riscos laborals, seguretat i salut i complir les obligacions que li són establertes al pacte 9.2 
d’aquest conveni.  
 

5. En cas que les persones destinatàries finals del programa subvencionat puguin tenir contacte 
amb menors en l'exercici de les activitats relacionades amb el programa, notificar aquest fet al 
CONSELL COMARCAL amb anterioritat a l’inici de qualsevol activitat per tal de complir amb 
l'obligació de disposar de l'acreditació mitjançant certificació negativa del Registre central de 



  

  

delinqüents sexuals, que aquestes persones no han estat condemnades en sentència ferma per 
algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. 
 

6. Informar de fets que poguessin ser constitutius de frau o irregularitat en relació amb projectes o 
operacions finançades total o parcialment a càrrec de fons provinents de la Unió Europea en el 
marc de l’ORDRE posant-ho en coneixement del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de 
la Intervención General de la Administración del Estado, per mitjans electrònics mitjançant el 
canal habilitat a l'efecte per dit Servei a l'adreça web 
http://igaepre.central.sepg.minhac.age/sitios/igae/es-ES/Paginas/Denan.aspx, i en els terminis 
establerts a la Comunicació 1/2017, de 3 d'abril del citat Servei que s'adjunta com a annex a 
l’ORDRE. 
 

7. Col·laborar i participar amb el CONSELL COMARCAL en tot allò que se’l requereixi en relació 
amb la realització del/s projecte/s.  
 

8. Informar de totes les incidències relatives a les actuacions subvencionades, especialment, 
comunicar al CONSELL COMARCAL les absències del/s treballador/s participant/s en el mateix 
dia en què es produeixen així com qualsevol altre incidència relacionada amb el/s treballador/s 
participant/s.  
 

9. Conservar i posar a disposició del CONSELL COMARCAL tota aquella informació o 
documentació que es requereixi en relació amb l’execució de les accions o que sigui necessària 
per a la justificació de la subvenció.  
 

10. Conservar els justificants originals (paper i electrònics), i l'altra documentació relacionada amb la 
subvenció atorgada, durant un període mínim de cinc anys, a comptar des de la data de 
finalització del termini de justificació de l'objecte de la subvenció o bé des de la data de 
presentació de justificant corresponents, si és anterior. 
 
En el cas de cofinançament per part del Fons Social Europeu, haurà de conservar tots els 
documents justificatius de les despeses cofinançades per l'FSE durant un termini de tres anys a 
partir del 31 de desembre de l'any següent a la presentació a la Comissió Europea dels comptes 
en els quals s'hagin inclòs les despeses. 
 
El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya informarà a les entitats beneficiàries de la data d'inici 
d'aquest període. Els documents s'han de conservar en forma d'original o en versió electrònica de 
documents originals. 
 

11. Sotmetre's a les actuacions de comprovació del CONSELL COMARCAL i aquelles que 
corresponguin al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i a les de control de l'activitat econòmica 
i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la 
Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, aportant 
tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors. 
 

12. Comunicar al CONSELL COMARCAL altres subvencions sol·licitades o concedides per a la 
mateixa finalitat, els contractes administratius, laborals o altres formes de finançament públic o 
privat que recaiguin sobre la mateixa activitat objecte de la subvenció i qualsevol altra alteració 
produïda en les ja comunicades, a fi i efecte que se'n puguin avaluar la seva compatibilitat. 
Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tant aviat com es conegui i, en tot cas, abans de la 
justificació de l'aplicació donada als fons percebuts. 

 
13. Mantenir la traçabilitat de tota la documentació tècnica i econòmica que correspongui a 

l’AJUNTAMENT, en virtut de les obligacions assumides en aquest conveni, que permeti verificar, 
d'una banda, la correcta realització de les activitats objecte d'aquesta subvenció, i d'altra, 
l'adequació entre els registres comptables i els documents acreditatius de les despeses derivades 
de la realització d'aquestes activitats. 
 



  

  

14. Facilitar al CONSELL COMARCAL la informació i les dades que aquest requereixi a efectes de 
l’avaluació d’implementació, impacte i econòmica de les actuacions dutes a terme mitjançant la 
subvenció.  
 

15. Cedir totes aquelles dades necessàries al CONSELL COMARCAL d’acord amb la normativa de 
protecció de dades per a l’execució de les accions i la seva justificació.  
 

16. Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats 
en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable, així com aquells estats 
comptables i registres específics que siguin exigits per l’ORDRE, amb la finalitat de garantir 
l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control. 
 

17. Tractar les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó d’aquest PROJECTE d’acord amb 
les previsions de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals, i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 
27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglament general de protecció de dades) i en els termes que preveu l’ORDRE i la 
RESOLUCIÓ.  
 

18. Donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament en tota aquella inversió o material 
escrit producte de l'actuació subvencionada, d'acord amb les mesures de difusió contingudes a la 
base 31 de l'annex 1 de l’ORDRE.  
 

19. Entregar al CONSELL COMARCAL la documentació necessària que s’escaigui per a què aquest 
pugui tramitar la justificació del compliment dels requisits i les condicions que determinen la 
concessió o el gaudiment de la subvenció davant l’òrgan concedent, en la forma que preveu 
l’ORDRE, en el termini que li indiqui el CONSELL COMARCAL. 
 

20. Informar al CONSELL COMARCAL dels indicadors d’execució i de resultats, tant comuns com 
específics, corresponents a la gestió de la subvenció rebuda amb l’objectiu de complir amb els 
requisits de certificació i/o justificació al Fons Social Europeu, en la forma i terminis que estableixi 
l’ORDRE i l’òrgan competent i en el termini que li indiqui el CONSELL COMARCAL. 
 

21. Col·laborar i facilitar tota la documentació que els sigui requerida durant l'exercici de les funcions 
de control i verificació de l'Autoritat d'Auditoria de Programa operatiu, de l'Autoritat de Gestió i de 
Certificació –la Unitat Administradora del FSE- de la Comissió Europea i d'altres òrgans que, 
d'acord amb la normativa comunitària, tinguin atribuïdes funcions de control i financer dels ajuts 
finançats pel FSE. 
 

22. Participar en la Comissió de seguiment que preveu aquest conveni.  
 

23. Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni. 
 
Cinquè. Règim econòmic  
 
1. La previsió del total del cost de l’assistència per l’AJUNTAMENT és la següent: 
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2. L’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL COMARCAL un 10% en concepte de cofinançament 
calculat sobre l’import de la previsió del cost de treballadors i formació previst al quadre anterior.  
 

3. Aquest percentatge de cofinançament es destina a cobrir els conceptes següents:  
 
a) Cost de tramitació de la subvenció i les eventuals modificacions de l’assistència tècnica 

sol·licitades per l’AJUNTAMENT. 
 

b) Despeses salarials i de cotització suportades pel CONSELL COMARCAL corresponent al 
personal tècnic i/o de suport propi necessari i altres despeses indirectes. 
 

 
c) Despeses de publicitat. 

 
d) Despeses de procediments legals i judicials. 

 
4. No més enllà del 18 de desembre de 2019, l’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL 

COMARCAL per transferència bancària l’import corresponent al 20% de la previsió del total del 
cost de l’assistència corresponent a l’AJUNTAMENT, d’acord amb el quadre següent:  
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5. El CONSELL COMARCAL aprova una liquidació del cost total derivat o originat per l’execució de 
l’assistència en el termini de dos mesos comptadors a partir del pagament per part del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya del total de la subvenció atorgada al CONSELL COMARCAL.  

 
L’import de la liquidació resulta de l’execució de les operacions següents:  
 

                     

 
Els conceptes d’aquesta fórmula són els següents: 
 
IL = Import de la liquidació. 
 
On A = Import corresponent al cost real derivat o originat per l’execució del projecte, que 
inclourà, entre d’altres, les despeses següents:  
 

A = A1 + A2 +A3 +A4 +A5 + A6 + A7+ A8+ A9  
 

                                                
13 El contingut específic d’aquest quadre per a cadascun dels ajuntaments és el que consta en el punt segon de la part dispositiva d’aquest 

document. 
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A1 = Total de les despeses salarials, pagues extraordinàries i cotitzacions empresarials que 
s’hagin generat en la contractació laboral dels participants. 
 
A2 = Total de les despeses generades durant la baixa laboral no cobertes per la Seguretat 
Social dels participants contractats.  
 
A3 = Total per indemnitzacions per suspensions, acomiadaments, cessaments o acabaments 
de contracte dels participants contractats, calculats d’acord amb la legislació.  
 
A4 = Cost de la formació que inclou el/s cost/os de l’assegurança/ces. 
 
A5 = El 10% del cost en concepte de cofinançament  
 
A6 = Cost de la vigilància de la salut dels participants, de les accions relatives a la formació i la 
informació dels participants relatives als articles 18 i 19 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, 
de prevenció de riscos laborals, i de l’avaluació de riscos laborals i planificació de l’activitat 
preventiva. 
 
A7 = Cost de l’assegurança del/s treballador/s d’acord amb el conveni col·lectiu d’aplicació. 
 
A8 = En relació amb la contractació laboral dels participants, els pagaments en espècie; les 
dietes; les vacances no efectuades; les hores extraordinàries autoritzades pel CONSELL 
COMARCAL; les indemnitzacions per mort i els trasllats corresponents; les percepcions per 
matrimoni i els complements o plusos salarials. 
 
A9 = Totes les altres despeses que acordi la Comissió de seguiment. 

 

On B = Import definitivament subvencionat i pagat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.  
 
On C= Import pagat per l’AJUNTAMENT, d’acord amb allò que preveu el pacte 5.3 d’aquest 
conveni. 
 
On D = Despeses de desplaçaments/locomoció/transport del/s treballador/s participant/s en 
el/s projecte/s, incloses les originades per l’acció formativa. 
 
On E = Cost de l’equip de protecció individual i el cost del vestuari laboral  del/s treballador/s 
que ha prestat assistència a l’AJUNTAMENT.  

 
6. EL CONSELL COMARCAL ha de notificar a l’AJUNTAMENT la liquidació efectuada d’acord amb 

el pacte 5.5 anterior, a través de la plataforma EACAT. 
 

L’AJUNTAMENT disposa d’un termini de 10 dies hàbils per fer-hi al·legacions. En el cas que 
l’AJUNTAMENT no presenti les al·legacions en el termini indicat, la liquidació notificada 
esdevindrà definitiva.  
 
En el cas que es presentessin al·legacions en el termini indicat, el CONSELL COMARCAL les 
resoldrà i notificarà la liquidació definitiva a l’AJUNTAMENT.  

 
7. En el cas que l’AJUNTAMENT no hagi presentat al·legacions en els termes previstos en el pacte 

5.6 anterior, en el termini d’un mes comptador a partir de la notificació de la liquidació: 
 

a) El CONSELL COMARCAL ha de retornar a l’AJUNTAMENT l’import que resulti de la 
liquidació, si aquesta és negativa. 
 

b) L’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL COMARCAL l’import que resulti de la liquidació, si 
aquesta és positiva. 
 

8. En el cas que l’AJUNTAMENT hagi presentat al·legacions en els termes previstos en el pacte 5.6 
anterior, en el termini d’un mes comptador a partir de la notificació de la resolució de les 



  

  

al·legacions:  
 

a) El CONSELL COMARCAL ha de retornar a l’AJUNTAMENT l’import que resulti de la 
liquidació definitiva, si aquesta és negativa. 
 

b) L’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL COMARCAL l’import que resulti de la liquidació 
definitiva, si aquesta és positiva. 
 

9. L’AJUNTAMENT s’ha de fer càrrec dels interessos de demora que es generin pels seus possibles 
retards en el pagament de la bestreta i les liquidacions regulades en aquest pacte. 

 
10. L’AJUNTAMENT haurà de fer front a les quantitats que resultin a retornar en el cas que la 

subvenció sigui reduïda totalment o parcialment abans que no es dicti la resolució definitiva 
d’atorgament, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, abonant al CONSELL COMARCAL l’import 
total que aquest hagi de suportar i deixant indemne el CONSELL COMARCAL de qualsevol tipus 
de responsabilitat.    

 
Així mateix, l’AJUNTAMENT haurà de fer front a les quantitats que resultin a retornar abonant al 
CONSELL COMARCAL l’import total que aquest hagi de suportar i deixant indemne el CONSELL 
COMARCAL de qualsevol tipus de responsabilitat, en el cas que la concessió de la subvenció així 
com l’efectivitat de la quantia addicional a què es fa esment en l’article 6 de la RESOLUCIÓ, es 
vegi afectada per la manca de la disponibilitat efectiva del crèdit en el moment anterior a la 
resolució de la concessió de la subvenció. 

 
11. El CONSELL COMARCAL iniciarà l’expedient de compensació, de conformitat amb el que preveu 

la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del CONSELL COMARCAL per raó 
d’aquest conveni.  

 
Sisè. Retorn de quantitats percebudes o reintegrament de la subvenció 
 
Sempre que no sigui una causa imputable al CONSELL COMARCAL, si per qualsevol 
circumstància es renunciés a la subvenció, esdevingués sense efectes o resultés invalidada, 
nul·la, anul·lada, revocada, revisada, modificada o s’hagués de procedir al reintegrament de 
quantitats subvencionades, l’AJUNTAMENT serà responsable i haurà de fer front a les quantitats 
que resultin a retornar i els interessos que corresponguin, abonant al CONSELL COMARCAL 
l’import total que aquest hagi de suportar, deixant indemne el CONSELL COMARCAL de 
qualsevol tipus de responsabilitat.    
 
En el cas que ja s’hagi practicat la liquidació que preveu el pacte cinquè d’aquest conveni,  es 
revisarà la liquidació per incloure les quantitats que en resultin. 
 
Els imports que no siguin subvencionables d’acord amb l’ORDRE, però que en virtut d’aquest 
conveni l’AJUNTAMENT s’hagi obligat a abonar al CONSELL COMARCAL, inclòs el percentatge 
de cofinançament, corresponen a tots els efectes al CONSELL COMARCAL.  
 
Setè. Renúncia 
 
L’AJUNTAMENT pot sol·licitar renunciar totalment o parcialment a l’assistència tècnica  per 
causes justificades, de forma expressa i mitjançant un escrit motivat dirigit al CONSELL 
COMARCAL.  
 
Aquesta sol·licitud de renúncia s’ha de validar i acordar en la Comissió de seguiment que preveu 
aquest conveni, sens perjudici de la resolució que en faci l’òrgan competent d’acord amb allò 
establert a l’ORDRE. 
 
Vuitè. Comissió de seguiment  
 
1. Es crea una Comissió de seguiment d’aquest conveni que vetlla pel correcte compliment de 



  

  

les obligacions que s’hi preveuen i que té les funcions següents: 
 

a) Validar les propostes de modificació que proposi l’AJUNTAMENT o el CONSELL 
COMARCAL.  

 
b) Validar i acordar les sol·licituds de renúncia de l’assistència tècnica.  

 
c) Acordar aquelles altres despeses derivades o originades per l’execució del/s projecte/s. 

 
d) Fer el seguiment del compliment de les obligacions corresponents al règim econòmic que 

preveu aquest conveni.  
 

e) Fer el seguiment del compliment de les obligacions que preveu aquest conveni.  
 
2. La Comissió de seguiment està integrada pels membres següents:  
 

a) El president o presidenta del CONSELL COMARCAL que la presideix, o en el seu defecte 
el conseller o consellera comarcal de l’àrea on estigui adscrit el projecte. 
 

b) Un regidor o regidora de l’AJUNTAMENT, el qual té la condició de vocal.  
 

c) El gerent del CONSELL COMARCAL, el qual té la condició de vocal.  
 

d) Un tècnic de l’AJUNTAMENT, el qual té la condició de vocal.  
 

e) Un tècnic del CONSELL COMARCAL de l’àrea en què estigui adscrit el projecte, el qual 
té la condició de vocal. 

 
f) El secretari o secretària. La secretaria és exercida per un vocal o una vocal del mateix 

òrgan o per una persona al servei del CONSELL COMARCAL. En aquest darrer cas, 
assisteix a les sessions amb veu i sense vot. 

 
3. Les decisions de la Comissió de seguiment s’adopten per consens.  

 
Novè. Execució de les accions i prevenció de riscos laborals 
 
1. Inici de les actuacions: 

 
Les línies de subvenció s'han d'iniciar, com a màxim, el 31 de desembre de 2019.  
 
Tot això, sens perjudici de les eventuals modificacions de l’ORDRE, la RESOLUCIÓ i d’allò 
establert a l’apartat 2 d’aquest pacte.  

 
Finalització de les actuacions: 
 
Les accions d'experiència laboral i les accions de formació vinculades als contractes de treball 
de 6 mesos, s'han de finalitzar, com a màxim, el 31 de juliol de 2020 inclòs. 
 
Les accions d'experiència laboral i accions de formació vinculades als contractes de treball de 
12 mesos, s'han de finalitzar, com a màxim, el 31 de gener de 2021 inclòs. 

 
Tot això, sens perjudici de les eventuals modificacions de l’ORDRE, la RESOLUCIÓ i d’allò 
establert a l’apartat 2 d’aquest pacte.  

 
2. L’execució de les accions no podrà iniciar-se o continuar en cas d’incompliment d’alguna de 

les obligacions següents:  
 
a) EL CONSELL COMARCAL ha de fer l’avaluació de riscos laborals i la planificació inicials 

de l’activitat preventiva d’acord amb el/s projecte/s, o encarregar-la a un servei de 



  

  

prevenció extern, i trametre-la a l’AJUNTAMENT a través de la plataforma EACAT. 
  

b) En el termini màxim de deu dies hàbils comptadors a partir de la comunicació prevista en 
l’epígraf precedent, l’AJUNTAMENT ha de revisar l’avaluació i la planificació inicials i 
notificar al CONSELL COMARCAL per EACAT la seva conformitat o les modificacions 
que proposa d’acord amb les funcions que hagin de desenvolupar els participants i 
segons les circumstàncies dels llocs de treball, pronunciant-se també expressament en 
relació amb els equips de protecció individual.  

 
En el cas que l’AJUNTAMENT doni la seva conformitat a l’avaluació de riscos laborals i la 
planificació de l’activitat preventiva, aquestes esdevenen definitives, sens perjudici que 
puguin ser modificades d’acord amb el que preveu la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 
prevenció de riscos laborals.  

 
c) Un cop rebuda la notificació de l’AJUNTAMENT, si aquesta no és de conformitat, el 

CONSELL COMARCAL o el servei de prevenció extern analitzaran les modificacions 
proposades per l’AJUNTAMENT i refaran, si ho consideren oportú, l’avaluació i la 
planificació de l’activitat preventiva, notificant en tot cas a l’AJUNTAMENT, abans de l’inici 
de les accions, l’avaluació i la planificació definitiva, sens perjudici que puguin ser 
modificades d’acord amb el que preveu la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció 
de riscos laborals. 
 

d) El CONSELL COMARCAL ha de dotar al/s treballador/s contractat/s de l’equip de 
protecció individual necessari per a l’execució del/s projecte/s abans o en el moment de 
l’inici del treball de cadascun d’ells, d’acord amb l’avaluació de riscos i la planificació de 
l’activitat preventiva definitiva. 

 
El CONSELL COMARCAL ha d’acreditar aquesta circumstància a l’AJUNTAMENT   
mitjançant una còpia del/s document/s de control d’entrega d’equips de protecció 
individual signat/s pel/s treballador/s contractat/s no més enllà del dia de l’inici dels treball.  

 
Desè. Vigència  

 
Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes fins al 
compliment de les obligacions que s’hi contenen.  

 
Onzè.  Extinció 

 
1. Les causes d’extinció del conveni són les següents: 

  
a) L’acord entre les parts. 
b) El compliment del període de vigència. 
c) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de les 

parts, i de forma expressa, les següents:  
 
1) Incompliment per part de l’AJUNTAMENT d’allò establert a l’apartat 4 del pacte 4t 

d’aquest conveni i/o de les obligacions que li són establertes al pacte 9.2 d’aquest 
conveni.  
 

2) Incompliment per part de l’AJUNTAMENT de l’obligació d’abonament de l’import 
corresponent al pacte 5.4 d’aquest conveni.  

 
d) La impossibilitat de compliment de l’objecte del conveni.  
 

2. Quan l’incompliment sigui imputable a l’AJUNTAMENT, aquest serà responsable i haurà de 
fer front a les quantitats que resultin a pagar, a retornar i els interessos que corresponguin, 
abonant al CONSELL COMARCAL l’import total que aquest hagi de suportar per qualsevol 
concepte, inclosa la/les indemnització/ns per finalització del/s contracte/s, deixant indemne el 
CONSELL COMARCAL de qualsevol tipus de responsabilitat. 



  

  

 
El règim de liquidació del cost total derivat o originat per l’execució del/s projecte/s que preveu 
aquest conveni no serà d’aplicació en els casos d’extinció del conveni per incompliment, sens 
perjudici que el CONSELL COMARCAL hagi de practicar una liquidació a l’AJUNTAMENT 
pels conceptes i quantitats que hagi suportar o fer front.   

 
Dotzè. Jurisdicció  
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest conveni seran 
de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 

  
Les parts, després de llegir el present conveni de col·laboració, mostren la seva conformitat, 
ratifiquen el seu contingut i el signen.” 
 
   

2. Aprovar el contingut específic del conveni transcrit en el punt precedent, d’acord amb el 
detall següent:   
  

a) En relació amb l’expositiu 16è i el pacte 2.2 del conveni:   
 

Ajuntament / Entitat  Nom del projecte  Ocupació  Línia  Durada  
Nombre  
d'assistències  

Bigues i Riells  Servei temporal de 
suport a les llars  

Personal de neteja a 
domicili  PRGC  6  1  

  

Administració 
electrònica i gestió 
de la informació  Personal administratiu  PANP  6  1  

Caldes de Montbui  El Vallès verd  Peó/na de jardineria  PRGC  6  1  

Campins  
  

Campanya de 
desforestació al 
Vallès Oriental  Peó/na forestal  PANP  6  1  

  PRGC  6  1  

Canovelles  Fem lluir el Vallès 
Oriental!  Peó/na de brigada d’obres  PRGC  12  1  

Cànoves i Samalús  
  

El Vallès verd  Peó/na de jardineria  PRGC  6  1  

Campanyes 
informatives de 
conscienciació a la 
ciutadania  Agent cívic/a  PANP  6  1  

Cardedeu  

Campanyes 
informatives de 
conscienciació a la 
ciutadania  Ajudant de conserge  PRGC  6  1  

Consorci de Residus  

Fem lluir el Vallès 
Oriental!  Peó/na de neteja  PANP  12  5  

  DONA  12  1  

Administració 
electrònica i gestió 
de la informació  Personal administratiu  DONA  12  1  

Figaró-Montmany  

Campanyes 
informatives de 
conscienciació a la 
ciutadania  Ajudant de conserge  PANP  6  1  

Fogars de Montclús  Fem lluir el Vallès 
Oriental!  Peó/na de brigada d’obres  PANP  6  1  

La Garriga  Campanyes Ajudant de conserge  PRGC  12  1  



  

  

Ajuntament / Entitat  Nom del projecte  Ocupació  Línia  Durada  
Nombre  
d'assistències  

informatives de 
conscienciació a la 
ciutadania  

  
  

Fem lluir el Vallès 
Oriental!  Peó/na de brigada d’obres  PANP  12  1  

Servei temporal de 
suport a les llars  

Personal de neteja a 
domicili  DONA  12  1  

La Llagosta  Fem lluir el Vallès 
Oriental!  Peó/na de neteja  PRGC  12  1  

La Roca del Vallès  
   

Fem lluir el Vallès 
Oriental!  Peó/na de brigada d’obres  PANP  6  1  

   12  1  

 Peó/na de neteja  PRGC  6  1  

Les Franqueses del Vallès  Servei temporal de 
suport a les llars  

Personal de neteja a 
domicili  PRGC  12  1  

Lliçà d'Amunt  Fem lluir el Vallès 
Oriental!  Peó/na de neteja  PRGC  6  1  

Lliçà de Vall  
El Vallès verd  Peó/na de jardineria  PANP  6  1  

Llinars del Vallès  
El Vallès verd  Peó/na de jardineria  PANP  12  1  

  
  

  PRGC  6  1  

  DONA  12  1  

Mancomunitat de la Vall de 
Tenes  

Administració 
electrònica i gestió 
de la informació  Personal administratiu  PANP  6  1  

Martorelles  
  

El Vallès verd  Peó/na de jardineria  PRGC  6  1  

Administració 
electrònica i gestió 
de la informació  Personal administratiu  PANP  6  1  

Montmeló   
El Vallès verd  Peó/na de jardineria  PANP  12  1  

  PRGC  6  1  

Fem lluir el Vallès 
Oriental!  Peó/na de neteja  DONA  12  1  

Montornès del Vallès  Fem lluir el Vallès 
Oriental!  Peó/na de brigada d’obres  PRGC  12  1  

Parets del Vallès  Fem lluir el Vallès 
Oriental!  Peó/na de neteja  PRGC  6  1  

Sant Antoni de Vilamajor  
Campanyes  
informatives de 
conscienciació a la 
ciutadania  Agent cívic/a  PANP  6  1  



  

  

Ajuntament / Entitat  Nom del projecte  Ocupació  Línia  Durada  
Nombre  
d'assistències  

Sant Celoni  
Administració 
electrònica i gestió 
de la informació  Personal administratiu  PRGC  12  1  

Sant Esteve de Palautordera  Fem lluir el Vallès 
Oriental!  Peó/na de neteja  PANP  6  1  

Sant Feliu de Codines  Fem lluir el Vallès 
Oriental!  Peó/na de brigada d’obres  PRGC  6  1  

   Peó/na de neteja  PANP  6  1  

Sant Fost de Campsentelles  
  

Fem lluir el Vallès 
Oriental!  Peó/na de neteja  PANP  6  1  

  DONA  12  1  

Sant Pere de Vilamajor  
Campanyes  
informatives de 
conscienciació a la 
ciutadania  Agent cívic/a  PANP  6  1  

Santa Eulàlia de Ronçana  
  
  

El Vallès verd  Peó/na de jardineria  PRGC  6  1  

Campanyes  
informatives de 
conscienciació a la 
ciutadania  Agent cívic/a  PANP  6  1  

Administració 
electrònica i gestió 
de la informació  Personal administratiu  PANP  6  1  

Santa Maria de Martorelles  Fem lluir el Vallès 
Oriental!  Peó/na de brigada d’obres  PANP  6  1  

Santa Maria de Palautordera  
  

El Vallès verd  Peó/na de jardineria  PANP  12  1  

Fem lluir el Vallès 
Oriental!  Peó/na de neteja  PRGC  6  1  

Tagamanent  
El Vallès verd  Peó/na de jardineria  PRGC  6  1  

Vallgorguina  
Campanyes  
informatives de 
conscienciació a la 
ciutadania  Agent cívic/a  PANP  6  1  

Vallromanes  
Campanyes  
informatives de 
conscienciació a la 
ciutadania  Agent cívic/a  PANP  6  1  

Vilalba Sasserra  
El Vallès verd  Peó/na de jardineria  PANP  6  1  

Vilanova del Vallès  
Campanyes  
informatives de 
conscienciació a la 
ciutadania  Agent cívic/a  PANP  6  1  

 



  

  

  
b) En relació amb el pacte 5.1 del conveni:  

  
   
Bigues i Riells  
  

 Previsió del cost 
de  

l’assegurança  Previsió  
 Previsió del  d’acord amb el import  Nombre 

 Previsió 10%  Previsió costs  Previsió del  cost de  conveni  indemnització  
 d'assistències de  treball i  cost vigilància formació de  col·lectiu  per finalització  Previsió del  
Nom del projecte Línia Durada sol·licitades cofinançament formació  de la salut riscos laborals d’aplicació de contracte total del cost 

Servei temporal de 
suport a les llars PRGC 6 

1            997,04 €         9.970,40 €               50,00 
€  

             34,50 
€             120,00 €             233,20 €       11.405,14 €  

Administració 
electrònica i gestió 
de la informació 

PANP 6 
1            997,04 €         9.970,40 €               50,00 

€  
             34,50 
€             120,00 €             233,20 €       11.405,14 €  

Total general   2        1.994,08 €       19.940,80 €             100,00 €               69,00 
€  

           240,00 €             466,40 €       22.810,28 €  

  
  
Caldes de Montbui  
  

 Previsió del cost 
de  

l’assegurança  Previsió  
 Previsió del  d’acord amb el import  

Nombre  Previsió 10%  Previsió costs  Previsió del  cost de  conveni  indemnització  
 d'assistències de  treball i  cost vigilància formació de  col·lectiu  per finalització  Previsió del  

Nom del projecte  Durada  sol·licitades cofinançament formació  de la salut riscos laborals d’aplicació de contracte total del cost 

El Vallès verd PRGC 6 1           997,04 €        9.970,40 €             50,00 €               34,50 €             120,00 €           233,20 €   11.405,14 €  

Total general   1           997,04 €        9.970,40 €             50,00 €               34,50 €             120,00 €           233,20 €   11.405,14 €  

  
  

Línia 



  

  

  

Campins  
  

Nom del projecte   Previsió del cost 
de  
l’assegurança  Previsió  

  Previsió del  d’acord amb el import  
  Nombre  Previsió 10%  Previsió costs  Previsió del  cost de  conveni  indemnització  
 d'assistències de  treball i  cost vigilància formació de  col·lectiu  per finalització  Previsió del  

Durada  sol·licitades cofinançament formació  de la salut riscos laborals d’aplicació de contracte total del cost 

Campanya de  
desforestació al 
Vallès Oriental 

PANP 6 
1           997,04 €        9.970,40 €             50,00 €               34,50 €             120,00 €           233,20 €   11.405,14 €  

 PRGC 6 1           997,04 €        9.970,40 €             50,00 €               34,50 €             120,00 €           233,20 €   11.405,14 €  

Total general   2        1.994,08 €     19.940,80 €           100,00 €               69,00 €             240,00 €           466,40 €   22.810,28 €  

  
Canovelles  
  

Nom del projecte   Previsió del cost 
de  
l’assegurança  Previsió  

 Previsió del  d’acord amb el import  Nombre 
 Previsió 10%  Previsió costs  Previsió del  cost de  conveni  indemnització  

 d'assistències de  treball i  cost vigilància formació de  col·lectiu  per finalització  Previsió del  

Durada  sol·licitades cofinançament formació  de la salut riscos laborals d’aplicació de contracte total del cost 

Fem lluir el Vallès 
Oriental! PRGC 12 

1        1.935,04 €     19.350,40 €             50,00 €               34,50 €             240,00 €           466,39 €   22.076,33 €  

Total general   1        1.935,04 €     19.350,40 €             50,00 €               34,50 €             240,00 €           466,39 €   22.076,33 €  

 

Línia 

Línia 



  

  

  

Cànoves i Samalús  
  

Nom del projecte   Previsió del cost 
de  
l’assegurança  Previsió  

 Previsió del  d’acord amb el import  Nombre 
 Previsió 10%  Previsió costs  Previsió del  cost de  conveni  indemnització  

 d'assistències de  treball i  cost vigilància formació de  col·lectiu  per finalització  Previsió del  

Durada  sol·licitades cofinançament formació  de la salut riscos laborals d’aplicació de contracte total del cost 

El Vallès verd PRGC 6 1           997,04 €        9.970,40 €             50,00 €               34,50 €             120,00 €           233,20 €   11.405,14 €  

Campanyes  
informatives de 
conscienciació a la 
ciutadania 

PANP 6 

1           997,04 €        9.970,40 €             50,00 €               34,50 €             120,00 €           233,20 €   11.405,14 €  

Total general   2        1.994,08 €     19.940,80 €           100,00 €               69,00 €             240,00 €           466,40 €   22.810,28 €  

  
Cardedeu  
  

Nom del projecte   Previsió del cost 
de  
l’assegurança  Previsió  

 Previsió del  d’acord amb el import  Nombre 
 Previsió 10%  Previsió costs  Previsió del  cost de  conveni  indemnització  

 d'assistències de  treball i  cost vigilància formació de  col·lectiu  per finalització  Previsió del  

Durada  sol·licitades cofinançament formació  de la salut riscos laborals d’aplicació de contracte total del cost 

Campanyes  
informatives de 
conscienciació a la 
ciutadania 

PRGC 6 

1           997,04 €        9.970,40 €             50,00 €               34,50 €             120,00 €           233,20 €   11.405,14 €  

Total general   1           997,04 €        9.970,40 €             50,00 €               34,50 €             120,00 €           233,20 €   11.405,14 €  

  
  
  
  
  

Línia 

Línia 



  

  

  

Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental  
 

 Previsió del cost 
de  

l’assegurança  Previsió  
 Previsió del  d’acord amb el import  

Nombre  Previsió 10%  Previsió costs  Previsió del  cost de  conveni  indemnització  
 d'assistències de  treball i  cost vigilància formació de  col·lectiu  per finalització  Previsió del  

Nom del projecte  Durada  sol·licitades cofinançament formació  de la salut riscos laborals d’aplicació de contracte total del cost 

Fem lluir el Vallès 
Oriental! DONA 12 

1        1.935,04 €      19.350,40 €             50,00 €               34,50 
€             240,00 €           466,39 €      22.076,33 €  

 PANP 12 5        9.675,20 €      96.752,00 €           250,00 €             172,50 €         1.200,00 €        2.331,95 €   110.381,65 €  

Administració 
electrònica i gestió 
de la informació 

DONA 12 
1        1.935,04 €      19.350,40 €             50,00 €               34,50 

€             240,00 €           466,39 €      22.076,33 €  

Total general   7      13.545,28 €   135.452,80 €           350,00 €             241,50 €         1.680,00 €        3.264,73 €   154.534,31 €  

  
Figaró-Montmany  
  

Nom del projecte   Previsió del cost 
de  
l’assegurança  Previsió  

 Previsió del  d’acord amb el import  Nombre 
 Previsió 10%  Previsió costs  Previsió del  cost de  conveni  indemnització  

 d'assistències de  treball i  cost vigilància formació de  col·lectiu  per finalització  Previsió del  

Durada  sol·licitades cofinançament formació  de la salut riscos laborals d’aplicació de contracte total del cost 

Campanyes  
informatives de 
conscienciació a la 
ciutadania 

PANP 6 

1           997,04 €        9.970,40 €             50,00 €               34,50 €             120,00 €           233,20 €   11.405,14 €  

Total general   1           997,04 €        9.970,40 €             50,00 €               34,50 €             120,00 €           233,20 €   11.405,14 €  

  
  
  
  
  
Fogars de Montclús  

Línia 

Línia 



  

  

  

  

Nom del projecte   Previsió del cost 
de  
l’assegurança  Previsió  

 Previsió del  d’acord amb el import  Nombre 
 Previsió 10%  Previsió costs  Previsió del  cost de  conveni  indemnització  

 d'assistències de  treball i  cost vigilància formació de  col·lectiu  per finalització  Previsió del  

Durada  sol·licitades cofinançament formació  de la salut riscos laborals d’aplicació de contracte total del cost 

Fem lluir el Vallès 
Oriental! PANP 6 

1           997,04 €        9.970,40 €             50,00 €               34,50 €             120,00 €           233,20 €   11.405,14 €  

Total general   1           997,04 €        9.970,40 €             50,00 €               34,50 €             120,00 €           233,20 €   11.405,14 €  

  
La Garriga  
  

Nom del projecte   Previsió del cost 
de  
l’assegurança  Previsió  

 Previsió del  d’acord amb el import  Nombre 
 Previsió 10%  Previsió costs  Previsió del  cost de  conveni  indemnització  

 d'assistències de  treball i  cost vigilància formació de  col·lectiu  per finalització  Previsió del  

Durada  sol·licitades cofinançament formació  de la salut riscos laborals d’aplicació de contracte total del cost 

Campanyes  
informatives de 
conscienciació a la 
ciutadania 

PRGC 12 

1        1.935,04 €     19.350,40 €             50,00 €               34,50 €             240,00 €           466,39 €   22.076,33 €  

Fem lluir el Vallès 
Oriental! PANP 12 

1        1.935,04 €     19.350,40 €             50,00 €               34,50 €             240,00 €           466,39 €   22.076,33 €  

Servei temporal de 
suport a les llars DONA 12 

1        1.935,04 €     19.350,40 €             50,00 €               34,50 €             240,00 €           466,39 €   22.076,33 €  

Total general   3        5.805,12 €     58.051,20 €           150,00 €             103,50 €             720,00 €        1.399,17 €   66.228,99 €  

  
  
  
  
  
  
La Llagosta  

Línia 

Línia 



  

  

  

  

Nom del projecte   Previsió del cost 
de  
l’assegurança  Previsió  

 Previsió del  d’acord amb el import  Nombre 
 Previsió 10%  Previsió costs  Previsió del  cost de  conveni  indemnització  

 d'assistències de  treball i  cost vigilància formació de  col·lectiu  per finalització  Previsió del  

Durada  sol·licitades cofinançament formació  de la salut riscos laborals d’aplicació de contracte total del cost 

Fem lluir el Vallès 
Oriental! PRGC 12 

1        1.935,04 €     19.350,40 €             50,00 €               34,50 €             240,00 €           466,39 €   22.076,33 €  

Total general   1        1.935,04 €     19.350,40 €             50,00 €               34,50 €             240,00 €           466,39 €   22.076,33 €  

  
La Roca del Vallès  
  

Nom del projecte   Previsió del cost 
de  
l’assegurança  Previsió  

 Previsió del  d’acord amb el import  Nombre 
 Previsió 10%  Previsió costs  Previsió del  cost de  conveni  indemnització  

 d'assistències de  treball i  cost vigilància formació de  col·lectiu  per finalització  Previsió del  

Durada  sol·licitades cofinançament formació  de la salut riscos laborals d’aplicació de contracte total del cost 

Fem lluir el Vallès 
Oriental! PANP 6 

1           997,04 €        9.970,40 €             50,00 €               34,50 €             120,00 €           233,20 €   11.405,14 €  

  12 1        1.935,04 €     19.350,40 €             50,00 €               34,50 €             240,00 €           466,39 €   22.076,33 €  

 PRGC 6 1           997,04 €        9.970,40 €             50,00 €               34,50 €             120,00 €           233,20 €   11.405,14 €  

Total general   3        3.929,12 €     39.291,20 €           150,00 €             103,50 €             480,00 €           932,79 €   44.886,61 €  

  
  
  
  
  
  
  
Les Franqueses del Vallès  
  

Línia 

Línia 



  

  

  

 Previsió del cost 
de  

l’assegurança  Previsió  
 Previsió del  d’acord amb el import  

Nombre  Previsió 10%  Previsió costs  Previsió del  cost de  conveni  indemnització  
 d'assistències de  treball i  cost vigilància formació de  col·lectiu  per finalització  Previsió del  

Nom del projecte  Durada  sol·licitades cofinançament formació  de la salut riscos laborals d’aplicació de contracte total del cost 

Servei temporal de 
suport a les llars PRGC 12 

1        1.935,04 €     19.350,40 €             50,00 €               34,50 
€             240,00 €           466,39 €   22.076,33 €  

Total general   1        1.935,04 €     19.350,40 €             50,00 €               34,50 
€  

           240,00 €           466,39 €   22.076,33 €  

  
Lliçà d'Amunt  
  

 Previsió del cost 
de  

l’assegurança  Previsió  
 Previsió del  d’acord amb el import  

Nombre  Previsió 10%  Previsió costs  Previsió del  cost de  conveni  indemnització  
 d'assistències de  treball i  cost vigilància formació de  col·lectiu  per finalització  Previsió del  

Nom del projecte  Durada  sol·licitades cofinançament formació  de la salut riscos laborals d’aplicació de contracte total del cost 

Fem lluir el Vallès 
Oriental! PRGC 6 

1           997,04 €        9.970,40 €             50,00 €               34,50 €             120,00 €           233,20 €   11.405,14 €  

Total general   1           997,04 €        9.970,40 €             50,00 €               34,50 €             120,00 €           233,20 €   11.405,14 €  

  
Lliçà de Vall  
  

 Previsió del cost 
de  

l’assegurança  Previsió  
 Previsió del  d’acord amb el import  

Nombre  Previsió 10%  Previsió costs  Previsió del  cost de  conveni  indemnització  
 d'assistències de  treball i  cost vigilància formació de  col·lectiu  per finalització  Previsió del  

Nom del projecte  Durada  sol·licitades cofinançament formació  de la salut riscos laborals d’aplicació de contracte total del cost 

El Vallès verd PANP 6 1           997,04 €        9.970,40 €             50,00 €               34,50 €             120,00 €           233,20 €   11.405,14 €  

Total general   1           997,04 €        9.970,40 €             50,00 €               34,50 €             120,00 €           233,20 €   11.405,14 €  

Llinars del Vallès  
  

Línia 

Línia 

Línia 



  

  

  

 Previsió del cost 
de  

l’assegurança  Previsió  
 Previsió del  d’acord amb el import  

Nombre  Previsió 10%  Previsió costs  Previsió del  cost de  conveni  indemnització  
 d'assistències de  treball i  cost vigilància formació de  col·lectiu  per finalització  Previsió del  

Nom del projecte  Durada  sol·licitades cofinançament formació  de la salut riscos laborals d’aplicació de contracte total del cost 

El Vallès verd DONA 12 1        1.935,04 €     19.350,40 €             50,00 €               34,50 €             240,00 €           466,39 €   22.076,33 €  

 PANP 12 1        1.935,04 €     19.350,40 €             50,00 €               34,50 €             240,00 €           466,39 €   22.076,33 €  

 PRGC 6 1           997,04 €        9.970,40 €             50,00 €               34,50 €             120,00 €           233,20 €   11.405,14 €  

Total general   3        4.867,12 €     48.671,20 €           150,00 €             103,50 €             600,00 €        1.165,98 €   55.557,80 €  

 
Mancomunitat Intermunicipal de la Vall de Tenes  
  

 Previsió del cost 
de  

l’assegurança  Previsió  
 Previsió del  d’acord amb el import  

Nombre  Previsió 10%  Previsió costs  Previsió del  cost de  conveni  indemnització  
 d'assistències de  treball i  cost vigilància formació de  col·lectiu  per finalització  Previsió del  

Nom del projecte  Durada  sol·licitades cofinançament formació  de la salut riscos laborals d’aplicació de contracte total del cost 

Administració 
electrònica i gestió 
de la informació 

PANP 6 
1           997,04 €        9.970,40 €             50,00 €               34,50 €             120,00 €           233,20 €   11.405,14 €  

Total general   1           997,04 €        9.970,40 €             50,00 €               34,50 €             120,00 €           233,20 €   11.405,14 €  

  
  

Línia 

Línia 



  

  

  

Martorelles  
  

 Previsió del cost 
de  

l’assegurança  Previsió  
 Previsió del  d’acord amb el import  

Nombre  Previsió 10%  Previsió costs  Previsió del  cost de  conveni  indemnització  
 d'assistències de  treball i  cost vigilància formació de  col·lectiu  per finalització  Previsió del  

Nom del projecte  Durada  sol·licitades cofinançament formació  de la salut riscos laborals d’aplicació de contracte total del cost 

El Vallès verd PRGC 6 1           997,04 €        9.970,40 €             50,00 €               34,50 €             120,00 €           233,20 €   11.405,14 €  

Administració 
electrònica i gestió 
de la informació 

PANP 6 
1           997,04 €        9.970,40 €             50,00 €               34,50 €             120,00 €           233,20 €   11.405,14 €  

Total general   2        1.994,08 €     19.940,80 €           100,00 €               69,00 €             240,00 €           466,40 €   22.810,28 €  

 
Montmeló  
  

 Previsió del cost 
de  

l’assegurança  Previsió  
 Previsió del  d’acord amb el import  

Nombre  Previsió 10%  Previsió costs  Previsió del  cost de  conveni  indemnització  
 d'assistències de  treball i  cost vigilància formació de  col·lectiu  per finalització  Previsió del  

Nom del projecte  Durada  sol·licitades cofinançament formació  de la salut riscos laborals d’aplicació de contracte total del cost 

El Vallès verd PANP 12 1        1.935,04 €     19.350,40 €             50,00 €               34,50 €             240,00 €           466,39 €   22.076,33 €  

 PRGC 6 1           997,04 €        9.970,40 €             50,00 €               34,50 €             120,00 €           233,20 €   11.405,14 €  

Fem lluir el Vallès 
Oriental! DONA 12 

1        1.935,04 €     19.350,40 €             50,00 €               34,50 €             240,00 €           466,39 €   22.076,33 €  

Total general   3        4.867,12 €     48.671,20 €           150,00 €             103,50 €             600,00 €        1.165,98 €   55.557,80 €  

 

Línia 

Línia 



  

  

  

Montornès del Vallès  
  

Nom del projecte   Previsió del cost 
de  
l’assegurança  Previsió  

 Previsió del  d’acord amb el import  Nombre 
 Previsió 10%  Previsió costs  Previsió del  cost de  conveni  indemnització  

 d'assistències de  treball i  cost vigilància formació de  col·lectiu  per finalització  Previsió del  

Durada  sol·licitades cofinançament formació  de la salut riscos laborals d’aplicació de contracte total del cost 

Fem lluir el Vallès 
Oriental! PRGC 12 

1        1.935,04 €     19.350,40 €             50,00 €               34,50 €             240,00 €           466,39 €   22.076,33 €  

Total general   1        1.935,04 €     19.350,40 €             50,00 €               34,50 €             240,00 €           466,39 €   22.076,33 €  

 
Parets del Vallès  
  

 Previsió del cost 
de  

l’assegurança  Previsió  
 Previsió del  d’acord amb el import  

Nombre  Previsió 10%  Previsió costs  Previsió del  cost de  conveni  indemnització  
 d'assistències de  treball i  cost vigilància formació de  col·lectiu  per finalització  Previsió del  

Nom del projecte  Durada  sol·licitades cofinançament formació  de la salut riscos laborals d’aplicació de contracte total del cost 

Fem lluir el Vallès 
Oriental! PRGC 6 

1           997,04 €        9.970,40 €             50,00 €               34,50 €             120,00 €           233,20 €   11.405,14 €  

Total general   1           997,04 €        9.970,40 €             50,00 €               34,50 €             120,00 €           233,20 €   11.405,14 €  

  

Línia 

Línia 



  

  

  

Sant Antoni de Vilamajor  
  

Nom del projecte   Previsió del cost 
de  
l’assegurança  Previsió  

 Previsió del  d’acord amb el import  Nombre 
 Previsió 10%  Previsió costs  Previsió del  cost de  conveni  indemnització  

 d'assistències de  treball i  cost vigilància formació de  col·lectiu  per finalització  Previsió del  

Durada  sol·licitades cofinançament formació  de la salut riscos laborals d’aplicació de contracte total del cost 

Campanyes  
informatives de 
conscienciació a la 
ciutadania 

PANP 6 

1           997,04 €        9.970,40 €             50,00 €               34,50 €             120,00 €           233,20 €   11.405,14 €  

Total general   1           997,04 €        9.970,40 €             50,00 €               34,50 €             120,00 €           233,20 €   11.405,14 €  

 
Sant Celoni  
  

 Previsió del cost 
de  

l’assegurança  Previsió  
 Previsió del  d’acord amb el import  

Nombre  Previsió 10%  Previsió costs  Previsió del  cost de  conveni  indemnització  
 d'assistències de  treball i  cost vigilància formació de  col·lectiu  per finalització  Previsió del  

Nom del projecte  Durada  sol·licitades cofinançament formació  de la salut riscos laborals d’aplicació de contracte total del cost 

Administració 
electrònica i gestió 
de la informació 

PRGC 12 
1        1.935,04 €     19.350,40 €             50,00 €               34,50 

€             240,00 €           466,39 €   22.076,33 €  

Total general   1        1.935,04 €     19.350,40 €             50,00 €               34,50 
€  

           240,00 €           466,39 €   22.076,33 €  

  
Sant Esteve de Palautordera  
  

Nom del projecte   Previsió del cost 
de  
l’assegurança  Previsió  

 Previsió del  d’acord amb el import  Nombre 
 Previsió 10%  Previsió costs  Previsió del  cost de  conveni  indemnització  

 d'assistències de  treball i  cost vigilància formació de  col·lectiu  per finalització  Previsió del  

Durada  sol·licitades cofinançament formació  de la salut riscos laborals d’aplicació de contracte total del cost 

Línia 

Línia 

Línia 



  

  

  

Fem lluir el Vallès 
Oriental! PANP 6 

1           997,04 €        9.970,40 €             50,00 €               34,50 €             120,00 €           233,20 €   11.405,14 €  

Total general   1           997,04 €        9.970,40 €             50,00 €               34,50 €             120,00 €           233,20 €   11.405,14 €  

 
Sant Feliu de Codines  
  

 Previsió del cost 
de  

l’assegurança  Previsió  
 Previsió del  d’acord amb el import  

Nombre  Previsió 10%  Previsió costs  Previsió del  cost de  conveni  indemnització  
 d'assistències de  treball i  cost vigilància formació de  col·lectiu  per finalització  Previsió del  

Nom del projecte  Durada  sol·licitades cofinançament formació  de la salut riscos laborals d’aplicació de contracte total del cost 

Fem lluir el Vallès 
Oriental! PANP 6 

1           997,04 €        9.970,40 €             50,00 €               34,50 €             120,00 €           233,20 €   11.405,14 €  

 PRGC 6 1           997,04 €        9.970,40 €             50,00 €               34,50 €             120,00 €           233,20 €   11.405,14 €  

Total general   2        1.994,08 €     19.940,80 €           100,00 €               69,00 €             240,00 €           466,40 €   22.810,28 €  

  
Sant Fost de Campsentelles  
  

 Previsió del cost 
de  

l’assegurança  Previsió  
 Previsió del  d’acord amb el import  

Nombre  Previsió 10%  Previsió costs  Previsió del  cost de  conveni  indemnització  
 d'assistències de  treball i  cost vigilància formació de  col·lectiu  per finalització  Previsió del  

Nom del projecte  Durada  sol·licitades cofinançament formació  de la salut riscos laborals d’aplicació de contracte total del cost 

Fem lluir el Vallès 
Oriental! DONA 12 

1        1.935,04 €     19.350,40 €             50,00 €               34,50 €             240,00 €           466,39 €   22.076,33 €  

 PANP 6 1           997,04 €        9.970,40 €             50,00 €               34,50 €             120,00 €           233,20 €   11.405,14 €  

Total general   2        2.932,08 €     29.320,80 €           100,00 €               69,00 €             360,00 €           699,59 €   33.481,47 €  

  
  
  
  

Línia 

Línia 



  

  

  

Sant Pere de Vilamajor  
  

 Previsió del cost 
de  

l’assegurança  Previsió  
  Previsió del  d’acord amb el import  
  Nombre  Previsió 10%  Previsió costs  Previsió del  cost de  conveni  indemnització  
 d'assistències de  treball i  cost vigilància formació de  col·lectiu  per finalització  Previsió del  

Nom del projecte  Durada  sol·licitades cofinançament formació  de la salut riscos laborals d’aplicació de contracte total del cost 

Campanyes  
informatives de 
conscienciació a la 
ciutadania 

PANP 6 

1           997,04 €        9.970,40 €             50,00 €               34,50 €             120,00 €           233,20 €   11.405,14 €  

Total general   1           997,04 €        9.970,40 €             50,00 €               34,50 €             120,00 €           233,20 €   11.405,14 €  

  
Santa Eulàlia de Ronçana  
  

 Previsió del cost 
de  

l’assegurança  Previsió  
 Previsió del  d’acord amb el import  

Nombre  Previsió 10%  Previsió costs  Previsió del  cost de  conveni  indemnització  
 d'assistències de  treball i  cost vigilància formació de  col·lectiu  per finalització  Previsió del  

Nom del projecte  Durada  sol·licitades cofinançament formació  de la salut riscos laborals d’aplicació de contracte total del cost 

El Vallès verd PRGC 6 1           997,04 €        9.970,40 €             50,00 €               34,50 
€  

           120,00 €           233,20 €   11.405,14 €  

Campanyes  
informatives de 
conscienciació a la 
ciutadania 

PANP 6 

1           997,04 €        9.970,40 €             50,00 €               34,50 
€             120,00 €           233,20 €   11.405,14 €  

Administració 
electrònica i gestió 
de la informació 

PANP 6 
1           997,04 €        9.970,40 €             50,00 €               34,50 

€             120,00 €           233,20 €   11.405,14 €  

Total general   3        2.991,12 €     29.911,20 €           150,00 €             103,50 €             360,00 €           699,60 €   34.215,42 €  

  
  
  
Santa Maria de Martorelles  

Línia 

Línia 



  

  

  

  
 Previsió del cost 
de  

l’assegurança  Previsió  
 Previsió del  d’acord amb el import  

Nombre  Previsió 10%  Previsió costs  Previsió del  cost de  conveni  indemnització  
 d'assistències de  treball i  cost vigilància formació de  col·lectiu  per finalització  Previsió del  

Nom del projecte  Durada  sol·licitades cofinançament formació  de la salut riscos laborals d’aplicació de contracte total del cost 

Fem lluir el Vallès 
Oriental! PANP 6 

1           997,04 €        9.970,40 €             50,00 €               34,50 €             120,00 €           233,20 €   11.405,14 €  

Total general   1           997,04 €        9.970,40 €             50,00 €               34,50 €             120,00 €           233,20 €   11.405,14 €  

  
Santa Maria de Palautordera  
  

 Previsió del cost 
de  

l’assegurança  Previsió  
 Previsió del  d’acord amb el import  

Nombre  Previsió 10%  Previsió costs  Previsió del  cost de  conveni  indemnització  
 d'assistències de  treball i  cost vigilància formació de  col·lectiu  per finalització  Previsió del  

Nom del projecte  Durada  sol·licitades cofinançament formació  de la salut riscos laborals d’aplicació de contracte total del cost 

El Vallès verd PANP 12 1        1.935,04 €     19.350,40 €             50,00 €               34,50 €             240,00 €           466,39 €   22.076,33 €  

Fem lluir el Vallès 
Oriental! PRGC 6 

1           997,04 €        9.970,40 €             50,00 €               34,50 €             120,00 €           233,20 €   11.405,14 €  

Total general   2        2.932,08 €     29.320,80 €           100,00 €               69,00 €             360,00 €           699,59 €   33.481,47 €  

  
Tagamanent  
  

 Previsió del cost 
de  

l’assegurança  Previsió  
 Previsió del  d’acord amb el import  

Nombre  Previsió 10%  Previsió costs  Previsió del  cost de  conveni  indemnització  
 d'assistències de  treball i  cost vigilància formació de  col·lectiu  per finalització  Previsió del  

Nom del projecte  Durada  sol·licitades cofinançament formació  de la salut riscos laborals d’aplicació de contracte total del cost 

El Vallès verd PRGC 6 1           997,04 €        9.970,40 €             50,00 €               34,50 €             120,00 €           233,20 €   11.405,14 €  

Total general   1           997,04 €        9.970,40 €             50,00 €               34,50 €             120,00 €           233,20 €   11.405,14 €  

Línia 

Línia 

Línia 



  

  

  

  
Vallgorguina  
  

Nom del projecte   Previsió del cost 
de  
l’assegurança  Previsió  

  Previsió del  d’acord amb el import  
  Nombre  Previsió 10%  Previsió costs  Previsió del  cost de  conveni  indemnització  
 d'assistències de  treball i  cost vigilància formació de  col·lectiu  per finalització  Previsió del  

Durada  sol·licitades cofinançament formació  de la salut riscos laborals d’aplicació de contracte total del cost 

Campanyes 
informatives de 
conscienciació a la 
ciutadania 

PANP 6 

1 997,04 € 9.970,40 € 50,00 € 34,50 € 120,00 € 233,20 € 11.405,14 € 

Total general   1           997,04 €        9.970,40 €             50,00 €               34,50 €             120,00 €           233,20 €   11.405,14 €  

  
Vallromanes  
  

Nom del projecte   Previsió del cost 
de  
l’assegurança  Previsió  

 Previsió del  d’acord amb el import  Nombre 
 Previsió 10%  Previsió costs  Previsió del  cost de  conveni  indemnització  

 d'assistències de  treball i  cost vigilància formació de  col·lectiu  per finalització  Previsió del  

Durada  sol·licitades cofinançament formació  de la salut riscos laborals d’aplicació de contracte total del cost 

Campanyes  
informatives de 
conscienciació a la 
ciutadania 

PANP 6 

1           997,04 €        9.970,40 €             50,00 €               34,50 €             120,00 €           233,20 €   11.405,14 €  

Total general   1           997,04 €        9.970,40 €             50,00 €               34,50 €             120,00 €           233,20 €   11.405,14 €  

  
  
  
  
  
  
  

Línia 

Línia 



  

  

  

Vilalba Sasserra  
  

 Previsió del cost 
de  

l’assegurança  Previsió  
 Previsió del  d’acord amb el import  

Nombre  Previsió 10%  Previsió costs  Previsió del  cost de  conveni  indemnització  
 d'assistències de  treball i  cost vigilància formació de  col·lectiu  per finalització  Previsió del  

Nom del projecte  Durada  sol·licitades cofinançament formació  de la salut riscos laborals d’aplicació de contracte total del cost 

El Vallès verd PANP 6 1           997,04 €        9.970,40 €             50,00 €               34,50 €             120,00 €           233,20 €   11.405,14 €  

Total general   1           997,04 €        9.970,40 €             50,00 €               34,50 €             120,00 €           233,20 €   11.405,14 €  

  
Vilanova del Vallès  
  

Nom del projecte   Previsió del cost 
de  
l’assegurança  Previsió  

  Previsió del  d’acord amb el import  
  Nombre  Previsió 10%  Previsió costs  Previsió del  cost de  conveni  indemnització  
 d'assistències de  treball i  cost vigilància formació de  col·lectiu  per finalització  Previsió del  

Durada  sol·licitades cofinançament formació  de la salut riscos laborals d’aplicació de contracte total del cost 

Campanyes  
informatives de 
conscienciació a la 
ciutadania 

PANP 6 

1           997,04 €        9.970,40 €             50,00 €               34,50 €             120,00 €           233,20 €   11.405,14 €  

Total general   1           997,04 €        9.970,40 €             50,00 €               34,50 €             120,00 €           233,20 €   11.405,14 €  

  
  
  

Línia 

Línia 



 
 

 

 

 
 

  
c) En relació amb el pacte 5.4 del conveni:   

  

Ajuntament / Entitat  Nom del projecte  
 Previsió del total del 
cost  

 20% de la 
previsió del total 
del cost  

Bigues i Riells  Servei temporal de suport a les llars      11.405,14 €         2.281,03 €   

 Administració electrònica i gestió de la 
informació      11.405,14 €         2.281,03 €   

Total Bigues i Riells       22.810,28 €         4.562,06 €   

Caldes de Montbui  El Vallès verd      11.405,14 €         2.281,03 €   

Total Caldes de Montbui       11.405,14 €         2.281,03 €   

Campins  
Campanya de desforestació al Vallès 
Oriental      22.810,28 €         4.562,06 €   

Total Campins       22.810,28 €         4.562,06 €   

Canovelles  Fem lluir el Vallès Oriental!      22.076,33 €         4.415,27 €   

Total Canovelles       22.076,33 €         4.415,27 €   

Cànoves i Samalús  El Vallès verd      11.405,14 €         2.281,03 €   

 Campanyes informatives de conscienciació 
a la ciutadania      11.405,14 €         2.281,03 €   

Total Cànoves i Samalús       22.810,28 €         4.562,06 €   

Cardedeu  
Campanyes informatives de conscienciació 
a la ciutadania      11.405,14 €         2.281,03 €   

Total Cardedeu       11.405,14 €         2.281,03 €   

Consorci per a la gestió dels 
residus del Vallès Oriental  Fem lluir el Vallès Oriental!   132.457,98 €       26.491,60 €   

 Administració electrònica i gestió de la 
informació      22.076,33 €         4.415,27 €   

Total Consorci per a la gestió 
dels residus del Vallès Oriental  

  154.534,31 €       30.906,86 €   

Figaró-Montmany  
Campanyes informatives de conscienciació 
a la ciutadania      11.405,14 €         2.281,03 €   

Total Figaró-Montmany       11.405,14 €         2.281,03 €   

Fogars de Montclús  Fem lluir el Vallès Oriental!      11.405,14 €         2.281,03 €   

Total Fogars de Montclús       11.405,14 €         2.281,03 €   

La Garriga  
Campanyes informatives de conscienciació 
a la ciutadania      22.076,33 €         4.415,27 €   

 Fem lluir el Vallès Oriental!      22.076,33 €         4.415,27 €   

 Servei temporal de suport a les llars      22.076,33 €         4.415,27 €   

Total La Garriga       66.228,99 €       13.245,80 €   

La Llagosta  Fem lluir el Vallès Oriental!      22.076,33 €         4.415,27 €   

Total La Llagosta       22.076,33 €         4.415,27 €   

La Roca del Vallès  Fem lluir el Vallès Oriental!      44.886,61 €         8.977,32 €   

Total La Roca del Vallès       44.886,61 €         8.977,32 €   

Les Franqueses del Vallès  Servei temporal de suport a les llars      22.076,33 €         4.415,27 €   

Total Les Franqueses del Vallès       22.076,33 €         4.415,27 €   

Lliçà d'Amunt  Fem lluir el Vallès Oriental!      11.405,14 €         2.281,03 €   

Total Lliçà d'Amunt       11.405,14 €         2.281,03 €   

Lliçà de Vall  El Vallès verd      11.405,14 €         2.281,03 €   

Total Lliçà de Vall       11.405,14 €         2.281,03 €   

Llinars del Vallès  El Vallès verd      55.557,80 €       11.111,56 €   

 



 
 

 

 

 
 

 Ajuntament / Entitat  Nom del projecte  
 Previsió del total del 
cost  

 20% de la 
previsió del total 
del cost  

Total Llinars del Vallès      55.557,80 €       11.111,56 €   

Mancomunitat de la Vall de Tenes  
Administració electrònica i gestió de la 
informació      11.405,14 €         2.281,03 €   

Total Mancomunitat de la Vall de Tenes      11.405,14 €         2.281,03 €   

Martorelles  El Vallès verd      11.405,14 €         2.281,03 €   

 Administració electrònica i gestió de la 
informació  

    11.405,14 €         2.281,03 €   

Total Martorelles      22.810,28 €         4.562,06 €   

Montmeló  El Vallès verd      33.481,47 €         6.696,29 €   

 Fem lluir el Vallès Oriental!      22.076,33 €         4.415,27 €   

Total Montmeló      55.557,80 €       11.111,56 €   

Montornès del Vallès  Fem lluir el Vallès Oriental!      22.076,33 €         4.415,27 €   
Total Montornès del Vallès      22.076,33 €         4.415,27 €   

Parets del Vallès  Fem lluir el Vallès Oriental!      11.405,14 €         2.281,03 €   
Total Parets del Vallès      11.405,14 €         2.281,03 €   

Sant Antoni de Vilamajor  
Campanyes informatives de conscienciació 
a la ciutadania      11.405,14 €         2.281,03 €   

Total Sant Antoni de Vilamajor      11.405,14 €         2.281,03 €   

Sant Celoni  
Administració electrònica i gestió de la 
informació      22.076,33 €         4.415,27 €   

Total Sant Celoni      22.076,33 €         4.415,27 €   

Sant Esteve de Palautordera  Fem lluir el Vallès Oriental!      11.405,14 €         2.281,03 €   
Total Sant Esteve de Palautordera      11.405,14 €         2.281,03 €   

Sant Feliu de Codines  Fem lluir el Vallès Oriental!      22.810,28 €         4.562,06 €   
Total Sant Feliu de Codines      22.810,28 €         4.562,06 €   

Sant Fost de Campsentelles  Fem lluir el Vallès Oriental!      33.481,47 €         6.696,29 €   
Total Sant Fost de Campsentelles      33.481,47 €         6.696,29 €   

Sant Pere de Vilamajor  
Campanyes informatives de conscienciació 
a la ciutadania      11.405,14 €         2.281,03 €   

Total Sant Pere de Vilamajor      11.405,14 €         2.281,03 €   

Santa Eulàlia de Ronçana  El Vallès verd      11.405,14 €         2.281,03 €   

 Campanyes informatives de conscienciació 
a la ciutadania      11.405,14 €         2.281,03 €   

 Administració electrònica i gestió de la 
informació      11.405,14 €         2.281,03 €   

Total Santa Eulàlia de Ronçana      34.215,42 €         6.843,08 €   

Santa Maria de Martorelles  Fem lluir el Vallès Oriental!      11.405,14 €         2.281,03 €   
Total Santa Maria de Martorelles      11.405,14 €         2.281,03 €   

Santa Maria de Palautordera  El Vallès verd      22.076,33 €         4.415,27 €   

 Fem lluir el Vallès Oriental!      11.405,14 €         2.281,03 €   

Total Santa Maria de Palautordera      33.481,47 €         6.696,29 €   

Tagamanent  El Vallès verd      11.405,14 €         2.281,03 €   
Total Tagamanent      11.405,14 €         2.281,03 €   

Vallgorguina  
Campanyes informatives de conscienciació 
a la ciutadania  

    11.405,14 €         2.281,03 €   



 
 

 

 

 
 

 

Ajuntament / Entitat  Nom del projecte  

 20% de la  
Previsió del total del previsió del  
cost  total del cost  

Total Vallgorguina       11.405,14 €         2.281,03 €   

Vallromanes  
Campanyes informatives de conscienciació 
a la ciutadania      11.405,14 €         2.281,03 €   

Total Vallromanes       11.405,14 €         2.281,03 €   

Vilalba Sasserra  El Vallès verd      11.405,14 €         2.281,03 €   

Total Vilalba Sasserra       11.405,14 €         2.281,03 €   

Vilanova del Vallès  
Campanyes informatives de conscienciació 
a la ciutadania      11.405,14 €         2.281,03 €   

Total Vilanova del Vallès       11.405,14 €         2.281,03 €   

 
3. Adherir-nos als principis ètics i regles de conducta següents:   
  

PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA ALS QUALS LES PERSONES 
BENEFICIÀRIES DE SUBVENCIONS O AJUTS HAN D'ADEQUAR LA SEVA  
ACTIVITAT, I EFECTES D'UN EVENTUAL INCOMPLIMENT D'AQUESTS PRINCIPIS  
  
D'acord amb l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, les administracions i els organismes 
compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei han d'incloure, en les bases de 
convocatòries de subvencions o ajuts, els principis ètics i les regles de conducta als 
quals han d'adequar l'activitat les persones beneficiàries, i els efectes d'un eventual 
incompliment d'aquests principis.  
  
En compliment d'aquesta previsió legal, es fan públics els principis ètics i les regles de 
conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d'adequar la 
seva activitat i els efectes d'un eventual incompliment d'aquests.  
  
Aquests principis i regles de conducta tenen la consideració d'estàndards mínims i 
podran ser completats en els seus nivells d'exigència, en funció de la quantia de la 
subvenció o de l'ajut i/o de la tipologia i característiques de les persones beneficiàries, en 
les bases de la corresponent convocatòria de subvenció o ajut.  
  
Principis ètics i regles de conducta  
  
1. Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament 
exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de 
pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació 
d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. 
Particularment s'abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis 
d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.  
  
2. Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts públics en l'exercici de la 
seva activitat, assumeixen les obligacions següents:  
  
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 
i/o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic. b) No 
realitzar accions que posin en risc l'interès públic.  
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de 
subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.  
  



 
 

 

 

 
 

3. En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen 
les obligacions següents:  
  
a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte 

d'interessos.  
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en 

l'adjudicació de la subvenció o ajut.  
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni 

per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en un 
procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.  

d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases 
de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per 
a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.  

e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència 
imposa als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de 
referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els 
pertoquin de forma directa per previsió legal, en el supòsits establerts en l'apartat 
quart de l'article 3 de la Llei de transparència.  

  
Efectes d'un eventual incompliment dels principis ètics i regles de conducta.  
  
En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim 
sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu 
l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres 
possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.  

  
4. Condicionar els acords primer, segon i tercer precedents a la resolució d’atorgament de 

la subvenció per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en relació amb 
cadascun dels ajuntaments.   
  

5. Notificar aquests acords als interessats.” 
  
El president 
 
Alguna intervenció al respecte? Passaríem a votació. 
 
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 30 membres assistents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
23. Aprovar les Bases reguladores del Premi LISMIVO d’inserció laboral de persones 
amb diversitat funcional corresponent a l’any 2018 i la seva convocatòria 
 
Llegida la part dispositiva del dictamen de l’Àrea de Promoció Econòmica i Estudis, de 13 de 
novembre de 2019, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 25 d’octubre de 2019, el senyor Ignasi Valls Vilaro, Gerent, ha emès l’informe següent: 
 
“ 
1. L’any 2004, el Consell Comarcal es va marcar com una de les línies prioritàries treballar i 

potenciar la integració laboral de les persones amb discapacitat, a més d’altres col·lectius amb 



 
 

 

 

 
 

dificultats especials d’integració. En aquest sentit, es va plantejar una intervenció conjunta entre 
les àrees de Promoció Econòmica i la de Polítiques Socials; paral·lelament, des del Pacte 
Territorial per l’Ocupació del Vallès Oriental també es va començar a treballar per a la inserció 
laboral de col·lectius en risc d’exclusió social. 

 
D’aquesta primera trobada, va sortir una comissió de treball impulsada pel Consell Comarcal, de 
la qual sorgeix la Comissió per a la Inserció Laboral de Persones amb Discapacitat, formada pels 
CET’s de la comarca, APADIS i APINDEP. 
 
Però no només es va comptar amb les entitats de discapacitats, també els agents del Pacte 
Territorial per l’Ocupació del Vallès Oriental eren informats periòdicament de les activitats dutes a 
terme i podien fer les seves aportacions en el marc de les reunions de tècnics d’aquest 
programa. 
 
L’any 2008 la comissió va passar a denominar-se Xarxa Lismivo, atès que el número d’entitats 
que la formaven, el constant intercanvi d’informació entre elles, el coneixement mutu de les 
mateixes i la realització conjunta mitjançant consens d’activitats, ens van dur a canviar la 
denominació de Comissió pel de Xarxa.  En aquest moment, ja estaven incloses les entitats que 
atenen persones amb capacitat intel·lectual limitada (CIL), persones amb discapacitat derivada 
de TSM (trastorn en salut mental) i les entitats que atenen persones amb una discapacitat física. 
 

2. L’any 2010 es va constituir la Taula Territorial – Xarxa LISMIVO, on a part de les entitats 
especialitzades es van incorporar els sindicats, les oficines de Treball de la Generalitat, els 
serveis locals dels ajuntaments i les associacions d’empresaris. 
 

3. El 21 de novembre de 2012, la Comissió de Govern del Consell Comarcal va aprovar el Protocol 
general de la creació de la Xarxa LISMIVO del Vallès Oriental.  
 

4. L’any 2016, una de les actuacions proposades en el marc de la Xarxa LISMIVO va se la creació 
dels premis LISMIVO d’inserció laboral de persones amb discapacitat. Aquests premis tenen com 
a objectiu distingir a les empreses ordinàries amb centre de treball a la comarca del Vallès 
Oriental que garanteixin el dret a la igualtat d’oportunitats i de tracte de les persones amb 
discapacitat a través de l’accés a l’ocupació i es va dur a terme la primera edició del premis. 

 
5. L’any 2017, es va dur a terme la segona edició dels premis LISMIVO. 

 
6. El 25 de setembre de 2019, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar les bases 

dels premis LismiVO 2018, corresponents. 
 
7. El 4 d’octubre de 2019, van ser publicades al BOPB les bases dels premis LismiVO 2018, 

corresponents. 
 
8. El 14 d’octubre de 2019, va finalitzar el termini per a la presentació de les empreses als premis 

LismiVO 2018 i no es va presentar cap empresa a aquesta convocatòria. 
 

9. El 16 d’octubre de 2019, el jurat va declarar desert el premi LismiVO 2018. 
 

10. Atesa la importància d’aquests Premis LismiVO per a les empreses, per a la Xarxa LismiVO i per 
al foment de l’ocupació de persones amb diversitat funcional, es veu la necessitat de tornar a 
publicar les bases i donar un altre oportunitat a les empreses que treballen a la comarca del 
Vallès Oriental. 

 
11. S’elaboren unes noves bases per tornar a convocar, de nou, els premis LismiVO 2018, que són 

les següents: 

 
“Bases reguladores del Premi LISMIVO d’inserció laboral de persones amb diversitat 
funcional per a l’any 2018. (segona convocatòria) 
 
Article 1 Objecte  



 
 

 

 

 
 

 
L’objecte d’aquest premi és distingir a les empreses amb centre de treball a la comarca del Vallès 
Oriental que garanteixin el dret a la igualtat d’oportunitats i de tracte de les persones amb 
diversitat funcional a través de l’accés a l’ocupació.  
 
Article 2 Empreses beneficiàries 
 
Poden ser beneficiaries d’aquest premi les societats de capital o les cooperatives amb centre de 
treball a la comarca del Vallès Oriental amb contractes de treball de persones amb diversitat 
funcional en l’esmentat centre de treball.  
  
Article 3 Criteris de concessió 
1. Els criteris per a la concessió del premi són els següents:  
a) Pel que fa a les empreses obligades a complir la quota de reserva de llocs de treball per a 

persones amb diversitat funcional, persones amb discapacitat, prevista al Text refós de la Llei 
general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social aprovat pel Reial 
decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, nombre de contractes laborals amb persones 
amb diversitat funcional en el centre de treball ubicat al Vallès Oriental:  

 
1. Un 2% sobre la plantilla total del centre de treball: 0 punts.  
2. Més d’un 2% fins el 3% sobre la plantilla total del centre de treball: 2 punts. 
3. Més del 3% sobre la plantilla total del centre de treball: 4 punts.  

 
Aquests punts no són acumulatius. 

 
b) Pel que fa a les empreses que no resten obligades a complir la quota de reserva de llocs de 

treball per a persones amb diversitat funcional, persones amb discapacitat, prevista al Text 
refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social 
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre,  nombre de contractes laborals 
amb persones amb discapacitat en el centre de treball ubicat al Vallès Oriental:  

 
1. Entre un 1% i un 2% sobre la plantilla total del centre de treball: 2 punts. 
2. Més d’un 2% sobre la plantilla total del centre de treball: 4 punts. 

 
c) Empreses titulars d’un o més contractes de treball amb dones amb un reconeixement del grau 

de discapacitat emès per l’òrgan competent igual o superior al 33% al centre de treball del 
Vallès Oriental: 1 punt.  

 
d) Empreses titulars d’un o més contractes de treball amb persones amb diversitat funcional en 

les franges d’edat al centre de treball del Vallès Oriental, següents:  
 

1. Fins a 30 anys: 2 punts.  
2. Entre 31 i 44 anys: 1 punt. 
3. 45 anys o més: 2 punts.  

Aquests punts són acumulatius. 
 
e) Empreses titulars d’un o més contractes de treball indefinits amb persones amb diversitat 

funcional al centre de treball del Vallès Oriental: 1 punt. 
 

f) Empreses titulars d’un o més contractes de treball a jornada complerta amb persones amb 
diversitat funcional al centre de treball del Vallès Oriental: 1 punt. 

 
g) Empreses titulars d’un o més contractes de treball de 4 anys o més d’antiguitat amb persones 

amb diversitat funcional al centre de treball del Vallès Oriental: 1 punt.  
 
h) Empreses titulars d’un o més contractes de treball amb persones amb diversitat funcional amb 

especials dificultats al centre de treball del Vallès Oriental: 2 punts.  
 



 
 

 

 

 
 

Als efectes d’aquest premi, s’entén per persones amb diversitat funcional amb especials 
dificultats, aquelles amb una discapacitat mental, física o sensorial amb un reconeixement del 
grau de discapacitat emès per l’òrgan competent igual o superior al 33%, pel que fa a la 
discapacitat mental, i al 65% pel que fa a les discapacitats físiques o sensorials.  
 

i) Empreses que adquireixin productes o serveis a centres especials d’ocupació per a la inclusió 
laboral de les persones amb diversitat funcional: 1 punt.  

 
j) Empreses que col·laborin amb entitats de la Xarxa LISMIVO als efectes d’afavorir la inserció 

laboral de les persones amb diversitat funcional: 2 punts. 
 

k) Empreses que hagin acollit una o més persones amb diversitat funcional en règim de 
pràctiques al centre de treball del Vallès Oriental: 1 punt.  

 
l) Altres mesures que hagi adoptat l’empresa per a fomentar la inserció laboral de les persones 

amb diversitat funcional: 1 punt.  
 

2. Tots els criteris a valorar es tindran en compte amb relació a l’any 2018.  
 
Article 4 El premi 
1. Les deu empreses que obtinguin major puntuació de la suma del conjunt dels criteris 

esmentats en l’article precedent obtindran el distintiu LISMIVO.  
 

2. Així mateix, l’empresa que obtingui la major puntuació de la suma del conjunt dels criteris 
esmentats en l’article precedent obtindrà el guardó “La dona d’aigua”. 

 
3. L’empresa seleccionada gaudirà d’un publireportatge a la premsa comarcal. 

 
4. Els premis no tenen dotació econòmica.  
 
Article 5 Presentació de sol·licituds 
 
Les sol·licituds es poden presentar des de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de la convocatòria del Premi i durant 5 dies naturals, en el registre 
electrònic del Consell Comarcal del Vallès Oriental mitjançant el tràmit de la instància genèrica 
que trobareu en l’enllaç següent:  
http://www.vallesoriental.cat/el-consell/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions/instancia-generica.html 
 
Per a poder valorar la sol·licitud, en la instància presentada s’hi haurà d’adjuntar el formulari pdf 
emplenat que us podeu descarregar del web http://www.vallesoriental.cat/actuacions-
destacades/lismivo/, següent:  
(nom i cognoms)..........................................................., com a (càrrec/condició per raó del qual 
actua)..................................................., de l’entitat (nom de l’empresa)..........................................., 
.............................................................., en endavant l’EMPRESA, amb domicili social al carrer, 
................................................................................, número ........................., del municipi 
de.............................................................................,  tel: 
................................................................... e-
mail:.............................................................................................................................................. 
 
 
Amb relació a les dades, corresponents a l’any 2018, de l’EMPRESA, DECLARO que : 
 
a) L’EMPRESA té centre de treball a la comarca del Vallès Oriental, ubicada al carrer, 

.................................................................................................., número 

....................................., del municipi de 

............................................................................................................................. 
 
b) L’EMPRESA està obligada a complir la quota de reserva de llocs de treball per a persones 

amb discapacitat prevista al Text refós de la Llei general de drets de les persones amb 



 
 

 

 

 
 

discapacitat i la seva inclusió social aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de 
novembre: 

 

 Sí 

 No 
 

c) En el centre de treball ubicat al Vallès Oriental de l’EMPRESA, el nombre de contractes 
laborals amb persones amb discapacitat és de: 

 

 Entre un 1% i un 2% sobre la plantilla total del centre de treball 

 Un 2% sobre la plantilla total del centre de treball 

 Més d’un 2% fins el 3% sobre la plantilla total del centre de treball 

 Més del 3% sobre la plantilla total del centre de treball 
 
d) L’EMPRESA és titular d’un o més contractes de treball amb dones amb un reconeixement del 

grau de discapacitat emès per l’òrgan competent igual o superior al 33% al centre de treball 
del Vallès Oriental: 

 

 Sí 

 No 
 

e) L’EMPRESA és titular d’un o més contractes de treball amb persones amb discapacitat en les 
franges d’edat al centre de treball del Vallès Oriental, següents:  

 

 Fins a 30 anys 

 Entre 31 i 44 anys 

 45 anys o més  
(Es pot marcar més d’una casella, si és el cas) 
f) L’EMPRESA és titular d’un o més contractes de treball indefinits amb persones amb 

discapacitat al centre de treball del Vallès Oriental: 
 

 Sí 

 No 
 

g) L’EMPRESA és titular d’un o més contractes de treball a jornada de complerta amb persones 
amb discapacitat al centre de treball del Vallès Oriental: 

 

 Sí 

 No 
 

h) L’EMPRESA és titular d’un o més contractes de treball de 4 anys o més d’antiguitat amb 
persones amb discapacitat al centre de treball del Vallès Oriental: 

 

 Sí 

 No 
 
i) L’EMPRESA és titular d’un o més contractes de treball amb persones amb discapacitat amb 

especials dificultats al centre de treball del Vallès Oriental: 
 

 Sí 

 No 
 
Als efectes d’aquest premi, s’entén per persones amb discapacitat amb especials 
dificultats, aquelles amb una discapacitat mental, física o sensorial amb un reconeixement 
del grau de discapacitat emès per l’òrgan competent igual o superior al 33%, pel que fa a 
la discapacitat mental, i al 65% pel que fa a les discapacitats físiques o sensorials.  
 



 
 

 

 

 
 

j) L’EMPRESA adquireix productes o serveis a centres especials d’ocupació per a la inclusió 
laboral de les persones amb diversitat funcional (contractes o factures de serveis diversos 
com jardineria, neteja, etc.) 

 

 Sí 

 No 
 

k) L’EMPRESA col·labora amb entitats de la Xarxa LISMIVO als efectes d’afavorir la inserció 
laboral de les persones amb diversitat funcional (contracte o factures de serveis diversos com 
jardineria, neteja, etc.) 

 

 Sí 

 No 
 

l) L’EMPRESA ha acollit una o més persones amb diversitat funcional en règim de pràctiques al 
centre de treball del Vallès Oriental: 

 

 Sí 

 No 
 

m) L’EMPRESA adopta les mesures per a fomentar la inserció laboral de les persones amb 
diversitat funcional, següents:  

 
Article 6 Procediment de valoració i atorgament 
 
1. La valoració de les sol·licituds les du a terme un jurat del qual en formen part les persones 

següents:  
 
a) President/a: El/la conseller/a de l'Àrea en la qual estigui adscrit el premi. 
c) Vocal: Un/a membre de la Fundació Apadis Les Franqueses. 
d) Vocal: Un/a membre de la Fundació Viver de Bell-lloc. 
e) Vocal: Un/a membre d’Intress 
f) Secretari/a: Un/a tècnic/a de l'Àrea de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental. 

 
2. Un cop feta la valoració de les sol·licituds per part del Jurat, es requerirà a les empreses 

proposades per a l’atorgament dels premis que acreditin les circumstàncies valorades en un 
termini màxim de 10 dies hàbils. En el cas que transcorregut aquest termini no s’aporti la 
documentació es considerarà que l’empresa ha desistit de la seva sol·licitud i es requerirà la 
documentació a la següent empresa per ordre de puntuació.  
 

3. El jurat comprova la documentació aportada per les empreses sol·licitants i si aquesta 
correspon a les circumstàncies valorades proposa a la Presidència del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental l’atorgament dels premis. 

 
4. La Presidència del Consell Comarcal atorga els premis LISMIVO d’inserció laboral de 

persones amb discapacitat. 
 
Article 7 Incompatibilitats 
 
Les entitats, empreses, fundacions, cooperatives o qualsevol altre membre de la xarxa LISMIVO 
no poden optar als premis regulats en aquestes Bases.  
 
Article 8 Definicions 
 
Per persones amb diversitat funcional s’ha d’entendre la definició de persones amb discapacitat 
prevista al Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva 
inclusió social aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre. 
 



 
 

 

 

 
 

Article 9 Resolució de dubtes i llacunes 
El president del Consell Comarcal resol els dubtes i les llacunes d’aquestes Bases. “ 
 
Per tant, PROPOSO,      
 

1. Declarar deserta la primera convocatòria dels premi LismiVO 2018. 
2. Aprovar les noves bases i tornar a convocar els premis LismiVO 2018. 
3. Publicar les noves bases dels premis LismiVO 2018.” 

 
2. El 13 de novembre de 2019 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 

ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 14.2 q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat 
mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que fa a la competència del Ple 
per adoptar aquest acord, de conformitat amb el qual correspon al Ple exercir les altres 
atribucions que expressament li assignen les lleis i aquelles que la legislació assigna a la 
comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals. 
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 

 
1. Declarar deserta la convocatòria del Premi LISMIVO d’inserció laboral de persones amb 

diversitat funcional corresponent a l’any 2018, aprovada en sessió plenària de 25 de 
setembre de 2019.  
 

2. Derogar les Bases reguladores del Premi LISMIVO d’inserció laboral de persones amb 
diversitat funcional corresponent a l’any 2018, aprovades en sessió plenària de 25 de 
setembre de 2019. 
 

3. Aprovar les noves Bases reguladores del Premi LISMIVO d’inserció laboral de persones 
amb diversitat funcional corresponent a l’any 2018 i la seva convocatòria, d’acord amb el 
redactat següent:   

 
“Bases reguladores del Premi LISMIVO d’inserció laboral de persones amb diversitat 
funcional corresponent a l’any 2018. 
 
Article 1 Objecte  
 
L’objecte d’aquest premi és distingir a les empreses amb centre de treball a la comarca del Vallès 
Oriental que garanteixin el dret a la igualtat d’oportunitats i de tracte de les persones amb 
diversitat funcional a través de l’accés a l’ocupació.  
 
Article 2 Empreses beneficiàries 
 
Poden ser beneficiaries d’aquest premi les societats de capital o les cooperatives amb centre de 
treball a la comarca del Vallès Oriental amb contractes de treball de persones amb diversitat 
funcional en l’esmentat centre de treball.  
  
Article 3 Criteris de concessió 
 
1. Els criteris per a la concessió del premi són els següents:  



 
 

 

 

 
 

 
a) Pel que fa a les empreses obligades a complir la quota de reserva de llocs de treball per a 

persones amb diversitat funcional, persones amb discapacitat, prevista al Text refós de la 
Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social aprovat pel 
Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, nombre de contractes laborals amb 
persones amb diversitat funcional en el centre de treball ubicat al Vallès Oriental:  

 
1. Un 2% sobre la plantilla total del centre de treball: 0 punts.  
2. Més d’un 2% fins el 3% sobre la plantilla total del centre de treball: 2 punts. 
3. Més del 3% sobre la plantilla total del centre de treball: 4 punts.  

 
Aquests punts no són acumulatius. 

 
b) Pel que fa a les empreses que no resten obligades a complir la quota de reserva de llocs 

de treball per a persones amb diversitat funcional, persones amb discapacitat, prevista al 
Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió 
social aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, nombre de 
contractes laborals amb persones amb discapacitat en el centre de treball ubicat al Vallès 
Oriental:  

 
1. Entre un 1% i un 2% sobre la plantilla total del centre de treball: 2 punts. 
2. Més d’un 2% sobre la plantilla total del centre de treball: 4 punts. 

 
c) Empreses titulars d’un o més contractes de treball amb dones amb un reconeixement del 

grau de discapacitat emès per l’òrgan competent igual o superior al 33% al centre de 
treball del Vallès Oriental: 1 punt.  

 
d) Empreses titulars d’un o més contractes de treball amb persones amb diversitat funcional 

en les franges d’edat al centre de treball del Vallès Oriental, següents:  
 

1. Fins a 30 anys: 2 punts.  
2. Entre 31 i 44 anys: 1 punt. 
3. 45 anys o més: 2 punts.  
Aquests punts són acumulatius. 

e) Empreses titulars d’un o més contractes de treball indefinits amb persones amb diversitat 
funcional al centre de treball del Vallès Oriental: 1 punt. 

 
f) Empreses titulars d’un o més contractes de treball a jornada complerta amb persones 

amb diversitat funcional al centre de treball del Vallès Oriental: 1 punt. 
 

g) Empreses titulars d’un o més contractes de treball de 4 anys o més d’antiguitat amb 
persones amb diversitat funcional al centre de treball del Vallès Oriental: 1 punt.  
 

h) Empreses titulars d’un o més contractes de treball amb persones amb diversitat funcional 
amb especials dificultats al centre de treball del Vallès Oriental: 2 punts.  
 
Als efectes d’aquest premi, s’entén per persones amb diversitat funcional amb especials 
dificultats, aquelles amb una discapacitat mental, física o sensorial amb un reconeixement 
del grau de discapacitat emès per l’òrgan competent igual o superior al 33%, pel que fa a 
la discapacitat mental, i al 65% pel que fa a les discapacitats físiques o sensorials.  
 

i) Empreses que adquireixin productes o serveis a centres especials d’ocupació per a la 
inclusió laboral de les persones amb diversitat funcional: 1 punt.  

 
j) Empreses que col·laborin amb entitats de la Xarxa LISMIVO als efectes d’afavorir la 

inserció laboral de les persones amb diversitat funcional: 2 punts. 
 

k) Empreses que hagin acollit una o més persones amb diversitat funcional en règim de 
pràctiques al centre de treball del Vallès Oriental: 1 punt.  



 
 

 

 

 
 

 
l) Altres mesures que hagi adoptat l’empresa per a fomentar la inserció laboral de les 

persones amb diversitat funcional: 1 punt.  
 

2. Tots els criteris a  valorar es tindran en compte amb relació a l’any 2018.  
 
Article 4 El premi 
 
1. Les deu empreses que obtinguin major puntuació de la suma del conjunt dels criteris 

esmentats en l’article precedent obtindran el distintiu LISMIVO.  
 

2. Així mateix, l’empresa que obtingui la major puntuació de la suma del conjunt dels criteris 
esmentats en l’article precedent obtindrà el guardó “La dona d’aigua”. 
 

3. L’empresa amb major puntuació gaudirà d’un publireportatge a la premsa comarcal.  
 

4. Els premis no tenen dotació econòmica.  
 
Article 5 Presentació de sol·licituds 
 
Les sol·licituds es poden presentar en el termini de 5 dies naturals  des de l’endemà de la 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de la convocatòria del Premi en el 
registre electrònic del Consell Comarcal del Vallès Oriental mitjançant el tràmit de la instància 
genèrica que trobareu en l’enllaç següent:  
http://www.vallesoriental.cat/el-consell/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions/instancia-generica.html 
Per a poder valorar la sol·licitud, en la instància presentada s’hi haurà d’adjuntar el formulari pdf 
emplenat que us podeu descarregar del web http://www.vallesoriental.cat/actuacions-
destacades/lismivo/, següent:  
(nom i cognoms)..........................................................., com a (càrrec/condició per raó del qual 
actua)..................................................., de l’entitat (nom de l’empresa)..........................................., 
.............................................................., en endavant l’EMPRESA, amb domicili social al carrer, 
................................................................................, número ........................., del municipi 
de.............................................................................,  tel: 
................................................................... 
E-mail:........................................................................................................................................... 
 
Amb relació a les dades, corresponents a l’any 2018, de l’EMPRESA, DECLARO que : 
 
a) L’EMPRESA té centre de treball a la comarca del Vallès Oriental, ubicada al carrer, 

.................................................................................................., número 

....................................., del municipi de 

............................................................................................................................. 
 
b) L’EMPRESA està obligada a complir la quota de reserva de llocs de treball per a persones 

amb discapacitat prevista al Text refós de la Llei general de drets de les persones amb 
discapacitat i la seva inclusió social aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de 
novembre: 

 

  Sí 

  No 
 

c) En el centre de treball ubicat al Vallès Oriental de l’EMPRESA, el nombre de contractes 
laborals amb persones amb discapacitat és de: 

 

 Entre un 1% i un 2% sobre la plantilla total del centre de treball 

 Un 2% sobre la plantilla total del centre de treball 

 Més d’un 2% fins el 3% sobre la plantilla total del centre de treball 

 Més del 3% sobre la plantilla total del centre de treball 
 



 
 

 

 

 
 

d) L’EMPRESA és titular d’un o més contractes de treball amb dones amb un reconeixement del 
grau de discapacitat emès per l’òrgan competent igual o superior al 33% al centre de treball 
del Vallès Oriental: 

 

 Sí 

 No 
 

e) L’EMPRESA és titular d’un o més contractes de treball amb persones amb discapacitat en les 
franges d’edat al centre de treball del Vallès Oriental, següents:  

 

 Fins a 30 anys 

 Entre 31 i 44 anys 

 45 anys o més  
(Es pot marcar més d’una casella, si és el cas) 
f) L’EMPRESA és titular d’un o més contractes de treball indefinits amb persones amb 

discapacitat al centre de treball del Vallès Oriental: 
 

 Sí 

 No 
 

g) L’EMPRESA és titular d’un o més contractes de treball a jornada de complerta amb persones 
amb discapacitat al centre de treball del Vallès Oriental: 

 

 Sí 

 No 
 

h) L’EMPRESA és titular d’un o més contractes de treball de 4 anys o més d’antiguitat amb 
persones amb discapacitat al centre de treball del Vallès Oriental: 

 

 Sí 

 No 
 
i) L’EMPRESA és titular d’un o més contractes de treball amb persones amb discapacitat amb 

especials dificultats al centre de treball del Vallès Oriental: 
 

 Sí 

 No 
 
Als efectes d’aquest premi, s’entén per persones amb discapacitat amb especials 
dificultats, aquelles amb una discapacitat mental, física o sensorial amb un reconeixement 
del grau de discapacitat emès per l’òrgan competent igual o superior al 33%, pel que fa a 
la discapacitat mental, i al 65% pel que fa a les discapacitats físiques o sensorials.  
 

j) L’EMPRESA adquireix productes o serveis a centres especials d’ocupació per a la inclusió 
laboral de les persones amb diversitat funcional (contractes o factures de serveis diversos 
com jardineria, neteja, etc.) 

 

 Sí 

 No 
 

k) L’EMPRESA col·labora amb entitats de la Xarxa LISMIVO als efectes d’afavorir la inserció 
laboral de les persones amb diversitat funcional (contracte o factures de serveis diversos com 
jardineria, neteja, etc.) 

 

 Sí 

 No 
 



 
 

 

 

 
 

l) L’EMPRESA ha acollit una o més persones amb diversitat funcional en règim de pràctiques al 
centre de treball del Vallès Oriental: 

 

 Sí 

 No 
 

m) L’EMPRESA adopta les mesures per a fomentar la inserció laboral de les persones amb 
diversitat funcional, següents:  

 
Article 6 Procediment de valoració i atorgament 
 
1. La valoració de les sol·licituds les du a terme un jurat del qual en formen part les persones 

següents:  
 
a) President/a: El/la conseller/a de l'Àrea en la qual estigui adscrit el premi. 
b) Vocal: Un/a membre de la Fundació Apadis Les Franqueses. 
c) Vocal: Un/a membre de la Fundació Viver de Bell-lloc. 
d) Vocal: Un/a membre d’Intress 
e) Secretari/a: Un/a tècnic/a de l'Àrea de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental. 

 
2. Un cop feta la valoració de les sol·licituds per part del Jurat, es requerirà a les empreses 

proposades per a l’atorgament dels premis que acreditin les circumstàncies valorades en un 
termini màxim de 10 dies hàbils. En el cas que transcorregut aquest termini no s’aporti la 
documentació es considerarà que l’empresa ha desistit de la seva sol·licitud i es requerirà la 
documentació a la següent empresa per ordre de puntuació.  
 

3. El jurat comprova la documentació aportada per les empreses sol·licitants i si aquesta 
correspon a les circumstàncies valorades proposa a la Presidència del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental l’atorgament dels premis. 

 
4. La Presidència del Consell Comarcal atorga els premis LISMIVO d’inserció laboral de 

persones amb discapacitat. 
 
Article 7 Incompatibilitats 
 
Les entitats, empreses, fundacions, cooperatives o qualsevol altre membre de la xarxa LISMIVO 
no poden optar als premis regulats en aquestes Bases.  
 
Article 8 Definicions 
 
1. Aquestes bases empren indistintament els conceptes de persones amb discapacitat i 

persones amb diversitat funcional. 
 

2. Per persones amb diversitat funcional i persones amb discapacitat s’ha d’entendre la definició 
de persones amb discapacitat prevista al Text refós de la Llei general de drets de les 
persones amb discapacitat i la seva inclusió social aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, 
de 29 de novembre. 

 
Article 9 Resolució de dubtes i llacunes 
 
El president del Consell Comarcal resol els dubtes i les llacunes d’aquestes Bases.” 

 
4. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.” 
 
El president 
 
Alguna intervenció al respecte? Passaríem a votació. 



 
 

 

 

 
 

 
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 30 membres assistents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
El president 
 
Passaríem als punts en una única votació de l’Àrea de Salut i Cooperació Internacional, 
d’aprovar la liquidació del cost de l’assistència tècnica amb els ajuntaments de Caldes de 
Montbui, Canovelles, Les Franqueses del Vallès, Parets del Vallès i la Roca del Vallès. 
 
ÀREA DE SALUT I COOPERACIÓ INTERNACIONAL 
 
Llegida la part dispositiva dels dictàmens de l’Àrea de Salut i Cooperació Internacional, de 
13 de novembre de 2019, que són els que segueixen: 
 
24. Aprovar la liquidació del cost de l’assistència tècnica en matèria de salut pública 
prestada a l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 25 de setembre de 2019, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l'Àrea de Medi 

Ambient i Territori, ha emès l’informe següent: 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 26 de gener de 2018 l’Ajuntament de Caldes de Montbui i el Consell Comarcal del Vallès Oriental 
van subscriure un conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de salut pública amb 
una dedicació de 21 hores setmanals i amb vigència des de l’1 de gener de 2018 i fins a 31 de 
desembre de 2018. 
 
El cost anual per a l’any 2018 d’aquesta assistència en matèria de salut es va fixar en trenta-quatre 
mil vint-i-sis euros amb vuitanta-vuit cèntims (34.026,88 €). El número d’operació comptable del 
document RD és el 12018000254. 
 
L’11 d’octubre de 2018 va cessar la relació amb el Consell Comarcal la persona adscrita al servei, 
sense possibilitat de poder-la rellevar de forma immediata. Per aquest motiu, el Consell Comarcal va 
deixar de prestar l’assistència convinguda. 
 
L’1 d’agost de 2019 l’Ajuntament de Caldes de Montbui va notificar al Consell Comarcal la resolució 
de liquidació del conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de salut, 
d’acord amb la qual l’Ajuntament reconeix l’obligació de pagament al Consell Comarcal de 25.898,21 
euros corresponents a la prestació del servei des de l’1 de gener fins al 4 d’octubre de 2018.  
 
Tanmateix, cal tenir present que a efectes de liquidació del conveni la persona adscrita al servei no va 
cessar la seva relació amb el Consell Comarcal el 4 d’octubre sinó que ho va fer l’11 d’octubre, 
període durant el qual va gaudir de permisos i vacances que li corresponien. Així mateix, cal tenir 
present que d’acord amb el conveni de col·laboració esmentat, cal incloure dins del còmput d’hores 
dedicades al servei 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. 
 
En conseqüència, l’import de l’assistència tècnica efectivament prestada durant el 2018 entre l’1 de 
gener i l’11 d’octubre de 2018 resulta de 26.475,71 euros (34.026,88 € / 365 d x 284 d). 
 
A data d’avui l’estat d’ingressos d’aquesta assistència tècnica és la següent: 

 

N. Operació Fase Data Referència Aplicació Import Saldo 



 
 

 

 

 
 

120180000254 RD 27/03/2018 12018000222 2018 01 46244 34.026,88 8.128,67 

120191000325 I 05/08/2019 12018000222 2018 01 46244 25.898,21 
  

Per tant, PROPOSO,      
 
1. Fixar en 26.475,71 euros el cost de l’assistència tècnica efectivament prestada a l’Ajuntament de 

Caldes de Montbui durant el 2018. 
 

2. Donar de baixa parcialment el dret reconegut a l’any 2018 operació 12018000254 per un import 
de 7.551,17 euros, corresponent al període de 2018 comprès entre el 12 d’octubre i el 31 de 
desembre, durant el qual no es va prestar el servei a càrrec de l’aplicació pressupostària 2018 01 
46244. 

 
3. Fixar el 30 d’octubre de 2019 com a termini de pagament de l’import de 577,50   euros, 

corresponent al període de 2018 comprès entre l’1 de gener i l’11 d’octubre. 
 

4. 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.” 

 

2. El 13 de novembre 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 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. 

 
2. 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. 
 

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 és el competent per exercir les 
altres atribucions que expressament li assignen les lleis i aquelles que la legislació 
assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Fixar en 26.475,71 euros el cost de l’assistència tècnica en matèria de salut pública 

efectivament prestada a l’Ajuntament de Caldes de Montbui durant l’any 2018. 
 

2. Donar de baixa parcialment el dret reconegut a l’any 2018 operació 12018000254 per un 
import de 7.551,17 euros, corresponent al període de 2018 comprès entre el 12 



 
 

 

 

 
 

d’octubre i el 31 de desembre, durant el qual no es va prestar el servei a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 2018 01 46244. 

 
3. Fixar el 16 de desembre de 2019 com a data límit de pagament de l’import de 577,50   

euros, corresponent a l’assistència tècnica en matèria de salut pública prestada en el 
període de l’any 2018 comprès entre l’1 de gener i l’11 d’octubre, i requerir llur pagament 
a l’Ajuntament de Caldes de Montbui mitjançant la notificació d’aquests acords.  
 

4. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Caldes de Montbui.”   
 
 
25. Aprovar la liquidació del cost de l’assistència tècnica en matèria de salut pública 
prestada a l’Ajuntament de Canovelles. 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 25 de setembre de 2019, el senyor Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient 

i Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 17 d’abril de 2018 l’Ajuntament de Canovelles i el Consell Comarcal del Vallès Oriental van 
subscriure un conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de salut pública amb una 
dedicació de 14 hores setmanals i amb vigència des de l’1 de gener de 2018 i fins a 31 de desembre 
de 2018. 
 
El cost anual per a l’any 2018 d’aquesta assistència en matèria de salut es va fixar en  vint-i-dos mil 
sis-cents vuitanta-quatre euros amb cinquanta-vuit cèntims (22.684,58 €). El número d’operació 
comptable del document RD és el 12018000255. 
 
El 2 de novembre de 2018 va cessar la relació amb el Consell Comarcal la persona adscrita al servei, 
sense possibilitat de poder-la rellevar de forma immediata. Per aquest motiu, el Consell Comarcal va 
deixar de prestar l’assistència convinguda. 
 
A data d’avui l’estat d’ingressos d’aquesta assistència tècnica és la següent: 
 

N. Operació Fase Data Referència Aplicació Import 

120180000255 RD 27/03/2018 12018000223 2018 01 46244 22.684,58 

120180000434 I 08/05/2018 12018000223 2018 01 46244 11.342,29 

120180000926 I 08/11/2018 12018000223 2018 01 46244 11.342,29 

 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Fixar en 19.017,76 euros el cost de l’assistència tècnica efectivament prestada a l’Ajuntament de 

Canovelles durant el 2018. 
 

2. Procedir a la devolució d’ingressos per un import total de 3.666,82 euros, corresponent al període 
de 2018 comprès entre el 3 de novembre i el 31 de desembre, durant el qual no es va prestar el 
servei a càrrec de l’aplicació pressupostària 2019 92 46244. 
 

3. 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.” 

 



 
 

 

 

 
 

2. El 13 de novembre 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 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. 

 
2. 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. 
 

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 és el competent per exercir les 
altres atribucions que expressament li assignen les lleis i aquelles que la legislació 
assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Fixar en 19.017,76 euros el cost de l’assistència tècnica en matèria de salut pública 

efectivament prestada a l’Ajuntament de Canovelles durant l’any 2018. 
 

2. Procedir a la devolució d’ingressos per un import total de 3.666,82 euros, corresponent al 
període de l’any 2018 comprès entre el 3 de novembre i el 31 de desembre, durant el 
qual no es va prestar el servei a càrrec de l’aplicació pressupostària 2019 92 46244. 
 

3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Canovelles.” 
 
 
26. Aprovar la liquidació del cost de l’assistència tècnica en matèria de salut pública 
prestada a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès. 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 25 de setembre de 2019, el senyor Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient 

i Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 23 de gener de 2019 l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental van subscriure la pròrroga i modificació del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en 
matèria de salut pública amb vigència des de l’1 de gener fins a 31 de desembre de 2019. 
 
El cost anual per a l’any 2019 d’aquesta assistència en matèria de salut es va fixar en quaranta-cinc 
mil tres-cents seixanta-nou euros amb disset cèntims (45.369,17 €). El número d’operació comptable 
del document RD és el 12018000256. 



 
 

 

 

 
 

 
El 6 de maig de 2019 va cessar la relació amb el Consell Comarcal la persona adscrita al servei, 
sense possibilitat de poder-la rellevar de forma immediata. Per aquest motiu, el Consell Comarcal va 
deixar de prestar l’assistència convinguda. 
 
A data d’avui l’estat d’ingressos d’aquesta assistència tècnica és la següent: 

 

N. Operació Fase Data Referència Aplicació Import 

1201900000106 RD 27/02/2019 12019000077 2019 92 46244 45.369,17 
 

 

 
Per tant, PROPOSO,     
 
1. Fixar en 15.661,69 euros el cost de l’assistència tècnica efectivament prestada a l’Ajuntament de 

les Franqueses del Vallès durant el 2019. 
 

2. Donar de baixa l’import de 29.707,48 euros corresponent al període de 2019 comprès entre el 7 
de maig i el 31 de desembre a càrrec de l’aplicació pressupostària 2019 92 46244. 

 
3. 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.” 

 
 
2. El 13 de novembre 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 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. 

 
2. 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. 
 

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 és el competent per exercir les 
altres atribucions que expressament li assignen les lleis i aquelles que la legislació 
assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Fixar en 15.661,69 euros el cost de l’assistència tècnica en matèria de salut pública 

efectivament prestada a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès durant el 2019. 



 
 

 

 

 
 

 
2. Donar de baixa l’import de 29.707,48 euros corresponent al període de 2019 comprès 

entre el 7 de maig i el 31 de desembre a càrrec de l’aplicació pressupostària 2019 92 
46244. 
 

3. Fixar el 16 de desembre de 2019 com a data límit de pagament de l’import de 15.661,69 
euros, corresponent al cost de l’assistència tècnica efectivament prestada a l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès en matèria de salut pública durant l’any 2019, en el període 
comprès entre l’1 de gener de 2019 i el 6 de maig de 2019, i requerir llur pagament a 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès mitjançant la notificació d’aquests acords.  
 

4. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.”  
 
 
27. Aprovar la liquidació del cost de l’assistència tècnica en matèria de salut pública 
prestada a l’Ajuntament de Parets del Vallès. 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 25 de setembre de 2019, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l'Àrea de Medi 

Ambient i Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 17 d’abril de 2018 l’Ajuntament de Parets del Vallès i el Consell Comarcal del Vallès Oriental van 
subscriure un conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de salut pública amb una 
dedicació de 14 hores setmanals i amb vigència des de l’1 de gener de 2018 i fins a 31 de desembre 
de 2018. 
 
El cost anual per a l’any 2018 d’aquesta assistència en matèria de salut es va fixar en  vint-i-dos mil 
sis-cents vuitanta-quatre euros amb cinquanta-vuit cèntims (22.684,58 €). El número d’operació 
comptable del document RD és el 12018000257. 
 
El 2 de novembre de 2018 va cessar la relació amb el Consell Comarcal la persona adscrita al servei, 
sense possibilitat de poder-la rellevar de forma immediata. Per aquest motiu, el Consell Comarcal va 
deixar de prestar l’assistència convinguda. 
 
A data d’avui l’estat d’ingressos d’aquesta assistència tècnica és la següent: 

 

N. Operació Fase Data Referència Aplicació Import 

120180000257 RD 27/03/2018 12018000225 2018 01 46244 22.684,58 

120180000479 I 18/06/2018 12018000225 2018 01 46244 22.684,58 

 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Fixar en 19.017,76 euros el cost de l’assistència tècnica efectivament prestada a l’Ajuntament de 

Parets del Vallès durant el 2018. 
 

2. Procedir a la devolució d’ingressos per un import total de 3.666,82 euros, corresponent al període 
de 2018 comprès entre el 3 de novembre i el 31 de desembre, durant el qual no es va prestar el 
servei a càrrec de l’aplicació pressupostària 2019 92 46244. 

 
3. 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.” 



 
 

 

 

 
 

 
2. El 13 de novembre 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 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. 

 
2. 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. 
 

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 és el competent per exercir les 
altres atribucions que expressament li assignen les lleis i aquelles que la legislació 
assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals. 

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Fixar en 19.017,76 euros el cost de l’assistència tècnica en matèria de salut pública 

efectivament prestada a l’Ajuntament de Parets del Vallès durant l’any 2018. 
 

2. Procedir a la devolució d’ingressos per un import total de 3.666,82 euros, corresponent al 
període de l’any 2018 comprès entre el 3 de novembre i el 31 de desembre, durant el 
qual no es va prestar el servei, a càrrec de l’aplicació pressupostària 2019 92 46244. 
 

3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Parets del Vallès.” 
 
 
28. Aprovar la liquidació del cost de l’assistència tècnica en matèria de salut pública 
prestada a l’Ajuntament de la Roca del Vallès. 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 25 de setembre de 2019, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l'Àrea de Medi 

Ambient i Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 16 de juliol de 2018 l’Ajuntament de la Roca del Vallès i el Consell Comarcal del Vallès Oriental van 
subscriure un conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de salut pública amb 
vigència des de l’1 de juny fins a 31 de desembre de 2018. 
 
El cost anual per a l’any 2018 d’aquesta assistència en matèria de salut es va fixar en cinc mil nou-
cents vuitanta-tres euros amb nou cèntims (5.983,09 €). El número d’operació comptable del 
document RD és el 12018000237. 



 
 

 

 

 
 

 
L’11 d’octubre de 2018 va cessar la relació amb el Consell Comarcal la persona adscrita al servei, 
sense possibilitat de poder-la rellevar de forma immediata. Per aquest motiu, el Consell Comarcal va 
deixar de prestar l’assistència convinguda. 
 
A data d’avui l’estat d’ingressos d’aquesta assistència tècnica és la següent: 

 

N. Operació Fase Data Referència Aplicació Import 

120180000537 RD 20/06/2018 12018000359 2018 01 46244 5.983,09 

 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Fixar en 3.718,46 euros el cost de l’assistència tècnica efectivament prestada a l’Ajuntament de la 

Roca del Vallès durant el 2018. 
 

2. Donar de baixa parcialment el dret reconegut l’any 2018 amb l’operació 12018000254 per un 
import de 2.264,63 euros, corresponent al període de 2018 comprès entre el 12 d’octubre i el 31 
de desembre, durant el qual no es va prestar el servei a càrrec de l’aplicació pressupostària 2018 
01 46244. 
 

3. Fixar el 30 d’octubre de  2019 com a termini de pagament de l’import de 3.718,46 euros, 
corresponent al període de 2018 comprès entre l’1 de juny i l’11 d’octubre. 

 
4. 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.” 

 
2. El 13 de novembre 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 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. 

 
2. 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. 
 

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 és el competent per exercir les 
altres atribucions que expressament li assignen les lleis i aquelles que la legislació 
assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals. 

 
 
Per això, 
 



 
 

 

 

 
 

PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Fixar en 3.718,46 euros el cost de l’assistència tècnica en matèria de salut pública 

efectivament prestada a l’Ajuntament de la Roca del Vallès durant l’any 2018. 
 

2. Donar de baixa parcialment el dret reconegut l’any 2018 amb l’operació 12018000254 
per un import de 2.264,63 euros, corresponent al període de 2018 comprès entre el 12 
d’octubre i el 31 de desembre, durant el qual no es va prestar el servei, a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 2018 01 46244. 
 

3. Fixar el 16 de desembre de  2019 com a data límit de pagament de l’import de 3.718,46 
euros, corresponent al període de 2018 comprès entre l’1 de juny i l’11 d’octubre, i 
requerir llur pagament a l’Ajuntament de la Roca del Vallès mitjançant la notificació 
d’aquests acords.  
 

4. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de la Roca del Vallès.” 
 
El president 
 
Alguna intervenció al respecte? Passaríem a votació. 
 
El Ple aprova els dictàmens del 24 al 28 per unanimitat dels 30 membres assistents, essent 
33 de dret i 33 de fet. 
 
 
ÀREA DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I TRANSPARÈNCIA 
 
29. Modificar l'ordenança reguladora de l'Administració electrònica, la seu electrònica 
i el registre electrònic. 
 
Llegida la part dispositiva del dictamen de l’Àrea de Societat del Coneixement i 
Transparència, de 13 de novembre de 2019, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 20 de novembre de 2013, el Ple va aprovar l’Ordenança reguladora de l’Administració 

electrònica, la seu electrònica i el registre electrònic, en endavant l’Ordenança. 
L’Ordenança fou publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
CVE-núm. 022014003180, de 17 de febrer de 2014.  
 

2. L’article 16 de l’Ordenança estableix la Identificació i acreditació de la voluntat dels 
òrgans administratius el següent:  
 
1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental podrà utilitzar per a la seva identificació electrònica i per a 

l'autenticació dels documents electrònics que produeixin els sistemes següents: 
 
a) Sistemes de signatura electrònica basats en la utilització de certificats de dispositiu segur o un 

mitjà equivalent que permeti identificar la seu electrònica i l'establiment de comunicacions 
segures. 

b) Sistemes de signatura electrònica reconeguda del personal al servei del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental. 

c) Sistemes de signatura electrònica basats en certificats digitals de segell electrònic per a 
l'actuació administrativa automatitzada. 

d) Intercanvi electrònic de dades en entorns tancats de comunicació. 
 



 
 

 

 

 
 

2. Els actes administratius es podran dictar de forma automatitzada, sempre que es doni compliment 
als requisits establerts per als actes administratius a la normativa administrativa aplicable i en 
aquesta Ordenança.  
 
A aquests efectes, es requereix la utilització d’un segell electrònic de l'òrgan o entitat de dret públic 
corresponent, basat en un certificat electrònic que reuneixi els requisits exigits per la legislació de 
signatura electrònica. 
 

3. La identificació i l'exercici de la competència es farà mitjançant els sistemes de signatura 
electrònica de què hagi estat proveït el personal al seu servei, d'acord amb les previsions de la 
normativa bàsica aplicable. 

 
3. El desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació ha canviat la 

forma i al contingut de les relacions de l'administració amb els ciutadans i les empreses.  
 
Si bé la Llei 30/1992, de 26 de novembre, ja va ser conscient de l'impacte de les noves 
tecnologies en les relacions administratives, fou la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés 
electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, la que els va donar carta de naturalesa 
legal, en establir el dret dels ciutadans a relacionar-se electrònicament amb les 
Administracions Públiques, així com l'obligació d'aquestes de dotar-se dels mitjans i 
sistemes necessaris perquè aquest dret pogués exercir-se.   
 
A partir del 2 d’octubre de 2016, data d’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la 
tramitació electrònica constitueix l'actuació habitual de les administracions.   
 
La idea subjacent és que una administració sense paper basada en un funcionament 
íntegrament electrònic no només serveix millor als principis d'eficàcia i eficiència, en 
estalviar costos a ciutadans i empreses, sinó que també reforça les garanties dels 
interessats, facilita el compliment de les obligacions de transparència i permet oferir 
informació puntual, àgil i actualitzada als interessats.  
 

4. D’altra banda, la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, en vigor 
des del 2 d’octubre de 2016, recull, amb les adaptacions necessàries, les normes fins 
ara contingudes en la Llei 11/2007, de 22 de juny, quant al funcionament electrònic del 
sector públic, i algunes de les previstes en el Reial decret 1671/2009, de 6 de 
novembre, pel qual es desenvolupa parcialment l'anterior.   
 
Aquesta Llei integra matèries que requerien una regulació unitària, com correspon a un 
entorn en el qual la utilització dels mitjans electrònics ha de ser l'habitual, com ara la 
signatura i les seus electròniques, l'intercanvi electrònic de dades en entorns tancats de 
comunicació i l'actuació administrativa automatitzada.   
  
Així mateix, estableix l’obligació a què les administracions públiques es relacionin entre 
si per mitjans electrònics, previsió que es desenvolupa posteriorment en el títol referent 
a la cooperació interadministrativa mitjançant una regulació específica de les relacions 
electròniques entre les Administracions. Per això, també es contempla com a nou 
principi d'actuació la interoperabilitat dels mitjans electrònics i sistemes i la prestació 
conjunta de serveis als ciutadans.  
  
En aquest sentit, l’article 3 d’aquesta Llei, sota la rúbrica Principis generals, disposa que 
les administracions públiques es relacionaran entre si i amb els seus òrgans, 
organismes públics i entitats vinculats o dependents a través de mitjans electrònics, que 
assegurin la interoperabilitat i seguretat dels sistemes i solucions adoptades per 



 
 

 

 

 
 

cadascuna d'elles, garantiran la protecció de les dades de caràcter personal, i facilitaran 
preferentment la prestació conjunta de serveis als interessats.  
 

5. El Consell Comarcal està prestant nous serveis comarcals, en els quals inclou la 
implantació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, en el qual està previst 
una revisió integral de l’actual Ordenança d’Administració electrònica, per adequar-la a 
la normativa vigent, dins la planificació estratègica. En el context actual, es considera 
necessària la modificació de l’Ordenança per dotar les actuacions administratives de 
plena validesa legal mentre no s’aprovi una de nova. 
 

6. D’acord amb això, esdevé convenient modificar l’article 16 de l’Ordenança en el sentit 
següent:  
 
En l’apartat primer on diu: 
 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental podrà utilitzar per a la seva identificació electrònica i per a 
l'autenticació dels documents electrònics que produeixin els sistemes següents: 
 

a) Sistemes de signatura electrònica basats en la utilització de certificats de dispositiu segur o un 
mitjà equivalent que permeti identificar la seu electrònica i l'establiment de comunicacions segures. 

b) [...] 

 
Ha de dir:  
 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental podrà utilitzar per a la seva identificació electrònica i per a 
l'autenticació dels documents electrònics que produeixin els sistemes següents: 
 

a) Sistemes de signatura electrònica basats en la utilització de certificats electrònics que permeti 
identificar la seu electrònica i l'establiment de comunicacions segures. 

b) [...] 

 
7. El 13 de novembre de 2019 el Consell d’Alcaldies del Vallès Oriental ha informat 

favorablement aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
8. El 13 de novembre 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 de l’Administració electrònica, la seu electrònica i el registre 

electrònic, aprovada el 20 de novembre de 2013 pel Ple del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental i publicada íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona CVE-
núm. 022014003180, de 17 de febrer de 2014.  
 

2. 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, en endavant TRLOC, estableix 
que és competència del Ple, entre d’altres, l’aprovació del reglament orgànic i les 
ordenances. 
 

3. L’article 19.2 del TRLOC, pel que fa a la competència del Consell d’Alcaldes per a 
emetre prèviament un informe sobre l’aprovació del reglament orgànic i de les 
ordenances. 
 

4. Els articles 63 a 66 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny, respecte a la potestat d’ordenació dels ens 
locals 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. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar la modificació de l’Ordenança reguladora de l’Administració electrònica, la seu 

electrònica i el registre electrònic del Consell Comarcal del Vallès Oriental aprovada pel 
Ple de 20 de novembre de 2013, en el sentit següent:  

 
En l’apartat primer de l’article 16 on diu:  

 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental podrà utilitzar per a la seva identificació electrònica i per a 
l'autenticació dels documents electrònics que produeixin els sistemes següents: 

 
a) Sistemes de signatura electrònica basats en la utilització de certificats de dispositiu segur o un 

mitjà equivalent que permeti identificar la seu electrònica i l'establiment de comunicacions segures. 
b) [...] 

 
Ha de dir:  

 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental podrà utilitzar per a la seva identificació electrònica i per a 
l'autenticació dels documents electrònics que produeixin els sistemes següents: 
 

a) Sistemes de signatura electrònica basats en la utilització de certificats electrònics que permeti 
identificar la seu electrònica i l'establiment de comunicacions segures. 

b) [...] 

 
2. Aprovar provisionalment llur text refós, d’acord amb el redactat següent: 
 

CAPÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Objecte 
 
1. Aquesta Ordenança té per objecte regular l’administració electrònica en l’àmbit del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental per a la utilització dels mitjans electrònics, d’acord amb els 
principis de transparència, proximitat i servei als ciutadans i ciutadanes.  
 

2. L’Ordenança té com a objectiu garantir els drets i complir els deures que han de regir les 
relacions per mitjans electrònics dels ciutadans i les ciutadanes amb el Consell Comarcal, 
fixar els principis generals per a l’impuls i el desenvolupament de l’Administració electrònica i 
regular les condicions i els efectes jurídics de l’ús dels mitjans electrònics en la tramitació dels 
procediments administratius. 
 

3. També és objecte d’aquesta Ordenança la fixació dels principis reguladors de la incorporació 
dels tràmits i dels procediments administratius comarcals a la tramitació per via electrònica, 
d’acord amb allò que disposa l’article 45 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions publiques i del procediment administratiu comú. 

 
Article 2. Àmbit d’aplicació subjectiu 
 
Aquesta Ordenança és d’aplicació a tots els òrgans i unitats administratives de les àrees i serveis 
integrants que conformen el Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
Així mateix, és d’aplicació a les persones físiques i jurídiques quan utilitzin mitjans e lectrònics en 
les seves relacions amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental.  



 
 

 

 

 
 

 
Article 3. Àmbit d’aplicació objectiu 
 
1. L’àmbit d’aplicació objectiu d’aquesta Ordenança el constitueix les actuacions dutes a terme 

per mitjans electrònics, i concretament les següents: 
 
a) Les relacions amb els ciutadans i les ciutadanes que tinguin caràcter juridicoadministratiu. 
b) La consulta per part dels ciutadans i les ciutadanes de la informació pública administrativa 

i de les dades administratives que estiguin en poder del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental.  

c) La realització dels tràmits i procediments administratius accessibles per via electrònica de 
conformitat amb el que preveu aquesta Ordenança. 

d) El tractament de la informació obtinguda pel Consell Comarcal del Vallès Oriental en 
l’exercici de les seves potestats. 
 

2. Els principis generals continguts en aquesta Ordenança són aplicables a les comunicacions 
dels ciutadans i les ciutadanes no sotmeses a l’ordenament jurídic administratiu, i de manera 
especial la comunicació d’avisos i d’incidències, la presentació de reclamacions i queixes, la 
formulació de suggeriments, la realització de preguntes als òrgans comarcals i les peticions i 
altres formes de participació, mentre no siguin objecte d’una regulació específica. 

 
CAPÍTOL SEGON. SEU ELECTRÒNICA 
 
Article 4. Seu electrònica 
 
1. Per mitjà d’aquesta Ordenança es crea i es regula la seu electrònica del Consell Comarcal del 

Vallès Oriental.  
 
2. La seu electrònica del Consell Comarcal del Vallès Oriental és l'adreça electrònica disponible 

per als ciutadans i ciutadanes a través de xarxes de telecomunicacions, la titularitat, gestió i 
administració de la qual corresponen al Consell Comarcal del Vallès Oriental en l’exercici de 
les seves competències.  
 

3. La seu electrònica es subjecta als principis següents: 
 
a) Integritat, veracitat i actualització dels continguts de la seu electrònica. 
b) Publicitat oficial. 
c) Responsabilitat. 
d) Qualitat. 
e) Seguretat. 
f) Disponibilitat. 
g) Accessibilitat i usabilitat. 
h) Neutralitat tecnològica. 
i) Interoperabilitat. 

 
4. En el cas que la seu electrònica contingui enllaços o vincles a altres seus, la responsabilitat 

de les quals correspongui a una altra administració pública o a un lloc web sense la 
consideració de seu electrònica, el Consell Comarcal del Vallès Oriental no serà responsable 
de la integritat, veracitat ni actualització d'aquestes última.  

 
Article 5. Adreça electrònica i identificació 
 
1. La seu electrònica serà accessible a través de l’adreça electrònica 

https://www.vallesoriental.cat 
 
2. La seu electrònica utilitza per identificar-se i garantir una comunicació segura a través de 

xarxes de comunicacions electròniques, sistemes de signatura electrònica basats en 
certificats de seu electrònica emmagatzemats en dispositiu segur de signatura electrònica o 



 
 

 

 

 
 

en un mitjà equivalent. La verificació del certificat de la seu està disponible de forma directa i 
gratuïta.  
 

3. En el cas que ens supramunicipals o ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental en virtut 
de conveni prestin serveis al Consell Comarcal del Vallès Oriental que necessàriament han 
de residenciar-se en una seu electrònica i el certificat de seu electrònica sigui propi de l’ens 
que presta el servei, el Consell Comarcal pot reconèixer la referida seu com a pròpia i 
autoritzar el referit certificat. L’aprovació correspon al Ple qui n’ha d’autoritzar el certificat. 
L’acord del Ple s’ha de publicar a la seu electrònica. 
 

4. A la seu electrònica es troba la relació completa de les adreces electròniques d’accés als 
serveis que no estan ubicats en el mateix domini que aquesta i els corresponents certificats 
que els identifiquen.  
 

Article 6. Contingut de la seu electrònica  
 
La seu electrònica publica com a mínim les informacions i els serveis següents:  
 
1. Informació sobre la seu electrònica:  

a) La titularitat i els òrgans responsables de la gestió.  
b) La identificació del responsable del servei en els sistemes d’informació. 
c) La identificació del responsable de la seguretat en els sistemes d’informació. 
d) La identificació dels canals d’accés als serveis i mitjans electrònics disponibles a la seu, 

amb l’expressió, si escau, dels telèfons i oficines a través dels quals també s’hi pot 
accedir als mateixos.  

e) Els sistemes de signatura acceptats en els procediments.  
f) La relació de segells d’òrgan emprats en els procediments que s’efectuïn mitjançant 

actuació administrativa automatitzada.  
g) La disposició de creació de la seu electrònica i del registre electrònic.  
h) La indicació dels dies considerats inhàbils.  
i) El mapa de navegació de la seu electrònica amb l’estructura i diferents seccions de 

contingut.  
j) La publicitat de les declaracions de conformitat i altres possibles distintius 

d’interoperabilitat dels que siguin creditors els òrgans del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, obtinguts respecte el compliment de l’Esquema nacional d’interoperabilitat.  

k) La publicitat de les declaracions de conformitat i dels distintius de seguretat dels que 
siguin creditors els òrgans del Consell Comarcal del Vallès Oriental, obtinguts respecte el 
compliment de l’Esquema Nacional de Seguretat. 

 
2. Serveis d’informació:  

a) El catàleg complet de tràmits i serveis  
b) El perfil del contractant.  
c) Els processos selectius i de capacitació.  
d) El tauler d’edictes.  
e) Les actes de les sessions del Ple d’acord amb allò establert a la Llei 29/2010, de 3 

d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics en el sector públic de Catalunya. 
 

3. Serveis de tramitació:  
a) El catàleg de tràmits i serveis que es poden portar a terme per mitjans electrònics.  
b) El sistema per a la presentació electrònica de suggeriments i queixes mitjançant un model 

normalitzat.  
c) L’accés a la comprovació dels documents emesos pel Consell Comarcal del Vallès 

Oriental i autenticats amb codi segur de verificació.   
d) La indicació de la data i hora oficials a efectes del còmput de terminis.  
e) L’accés al registre electrònic per a la presentació de sol·licituds i escrits.  
f) Els formularis normalitzats dels procediments de la seva competència. 
g) L’accés a les notificacions electròniques. 

 



 
 

 

 

 
 

4. Qualsevol altra informació, servei o tràmit que per disposició legal hagin de publicar-se a la 
seu electrònica. 
 

5. La seu electrònica disposa dels mecanismes necessaris per tal d’acreditar fefaentment, en 
aquells procediments en els que sigui necessari, el moment d’inici i retirada de la difusió 
pública de la informació.  

 
Article 7. Disponibilitat, qualitat i seguretat 
 
1. La seu electrònica estarà disponible tots els dies de l’any i durant les vint-i-quatre hores del 

dia.  
 

2. Quan per raons tècniques es prevegi que la seu electrònica no podrà estar operativa 
s’anunciarà amb el màxim d’antelació possible a la pròpia seu i pels canals alternatius de 
consulta que existeixin.  
 

3. Són canals d'accés als serveis disponibles en la seu electrònica del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental: 
 
a) L'accés electrònic, a través d'Internet. 
b) L'atenció presencial, mitjançant funcionaris habilitats, a la seu institucional del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental, sense perjudici de l'accés a través dels registres regulats a 
l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, sempre que el funcionari actuï en 
assistència del  ciutadà  segons  allò disposat  en  l’article  22  de  la  Llei  11/2007,  de  
22  de  juny, d'accés  electrònic  dels  ciutadans  als  serveis  públics  i  en  l’article  45.3  
de  la  Llei 26/2010,  del  3  d'agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les  
administracions públiques de Catalunya. 

 
4. La informació i els serveis inclosos en la seu electrònica compliran els principis d'accessibilitat 

i usabilitat, establerts en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als 
Serveis Públics, en els termes dictats per la normativa vigent en aquesta matèria a cada 
moment. 
 
Els ciutadans i ciutadanes podran escollir les aplicacions o sistemes per relacionar-se amb el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, o dirigir-se a aquest, sempre que utilitzin  estàndards 
oberts o, si escau, aquells altres que  siguin d'ús generalitzat pels ciutadans d’acord amb 
l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat i el que estableixi el Marc d’Interoperabilitat de 
Catalunya.   

 
5. La seguretat de la seu, així com la de l'accés electrònic dels ciutadans i ciutadanes als serveis 

públics, es regeix també per l’establert en l'Esquema Nacional de Seguretat. 
 

6. El Consell Comarcal del Vallès Oriental es compromet a vetllar per la qualitat de la informació 
continguda a les pàgines web de la seva titularitat i a la seu electrònica, si bé no es considera 
responsable en cap cas de la informació que es pot obtenir a través de fonts externes, ni 
tampoc de les opinions que puguin expressar, a través de les pàgines web comarcals, 
persones que no hi estiguin vinculades. 
 

CAPÍTOL TERCER. DRETS I DEURES 
 
Article 8. Drets dels ciutadans i les ciutadanes en el marc de l’Administració electrònica 
 
Els drets dels ciutadans i les ciutadanes són els continguts en les normes jurídiques aplicables, i 
en especial, els establerts en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú  i en la Llei 11/2007, de 22 de 
juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics o en la normativa que les substitueixi.  
 



 
 

 

 

 
 

Article 9. Deures dels ciutadans i les ciutadanes en el marc de les relacions administratives 
realitzades a través de mitjans electrònics 
 
El deures dels ciutadans i les ciutadanes són els continguts en les normes jurídiques aplicables, i 
en especial els següents:   
 
a) El deure d’utilitzar els serveis i procediments de l’Administració electrònica de bona fe i 

evitant-ne l’abús. 
b) El deure de facilitar informació veraç, completa i acurada, adequada a les finalitats per a les 

quals se sol·licita. 
c) El deure d’identificar-se en les relacions administratives per mitjans electrònics quan així es 

requereixi.  
d) El deure de custodiar aquells elements identificatius personals i intransferibles utilitzats en les 

relacions administratives per mitjans electrònics amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
e) El deure de respectar el dret a la privacitat, confidencialitat i seguretat i la resta dels drets en 

matèria de protecció de dades. 
f) Aquells altres deures previstos en aquesta Ordenança. 
 
CAPÍTOL QUART. PRINCIPIS GENERALS 
 
Article 10. Principis rectors, organitzatius i d’accés de l'Administració electrònica en 
l'àmbit del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
 
La utilització de les tecnologies de la informació tindrà les limitacions establertes a l’ordenament 
jurídic, respectant el ple exercici pels ciutadans i ciutadanes dels drets que tenen reconeguts i 
ajustant-se als principis establerts en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels 
ciutadans als serveis públics o en la normativa que la substitueixi.  
 
CAPÍTOL CINQUÈ. IDENTIFICACIÓ, ACCÉS A LA INFORMACIÓ I PRESENTACIÓ 
D’ESCRITS PER PART DELS CIUTADANS I LES CIUTADANES 
 
Article 11. Instruments d’identificació i acreditació de la voluntat dels ciutadans i les 
ciutadanes 
 
La identificació i acreditació de la voluntat dels ciutadans i les ciutadanes en les relacions amb el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental es podrà produir per mitjà dels mecanismes següents: 

 
a) Sistemes de signatura electrònica basats en certificats digitals reconeguts, en tot cas, llevat 

que una norma específica afegeixi requisits addicionals per a la identificació i l’acreditació de 
la voluntat dels ciutadans i les ciutadanes. 

b) Altres sistemes de signatura electrònica admesos legalment i que siguin adequats per garantir 
la identificació dels ciutadans i les ciutadanes i, si escau, l'autenticitat i integritat dels 
documents electrònics, sempre i quan el prestador de serveis de certificació posi a disposició 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental la informació que sigui precisa en condicions que 
resultin tecnològicament viables i sense que suposi cost pel Consell Comarcal.  
 

Article 12. Requisits d’identificació i d’acreditació de la voluntat dels ciutadans i les 
ciutadanes en la presentació d’escrits 
 
1. La utilització de sistemes de signatura electrònica reconeguda basats en certificats digitals 

reconeguts serà un requisit suficient per identificar i entendre acreditada la voluntat dels 
ciutadans i les ciutadanes que presentin per via electrònica escrits en qualsevol procediment 
o tràmit de conformitat amb el que preveu aquesta Ordenança. 
 

2. La identificació i autenticació dels ciutadans i ciutadanes per funcionari públic es regeix per 
allò establert a la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics o en la normativa que la substitueixi. 

 



 
 

 

 

 
 

CAPÍTOL SISÈ. LA DIFUSIÓ DE LA INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA PER MITJANS 
ELECTRÒNICS 
 
Article 13. Informació administrativa 
 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental facilita a través de mitjans electrònics la informació que 
sobre l’organització, els serveis d’interès general i la informació administrativa hagi de fer pública, 
d’acord amb la legislació o per mandat de resolució judicial. 
 
Article 14. Tauler d’edictes electrònic 
 
1. La publicació d'actes i comunicacions que, per disposició legal o reglamentària, s'hagin de 

publicar al tauler d'edictes, podrà ser substituïda o complementada per la seva publicació al 
tauler d'edictes electrònic un cop entri en funcionament la seu electrònica. 
 

2. L’accés al tauler d’edictes electrònic no requerirà cap mecanisme especial d’acreditació de la 
identitat del ciutadà o la ciutadana. 
 

3. El tauler d’edictes electrònic es publicarà a la seu electrònica del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental i es podrà consultar, des dels terminals instal·lats a la seu del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental i en el seu cas, a la resta de les oficines d’atenció del Consell Comarcal, així 
com en altres punts d’accés electrònic que determini el Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
En tot cas, es garantirà l’accés de tothom i l’ajut necessari per fer-ne una consulta efectiva. 
 

4. El tauler d’edictes electrònic disposarà dels sistemes i mecanismes que garanteixin 
l’autenticitat, la integritat i la disponibilitat del contingut, en els termes previstos a l’article 45.5 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 

5. El tauler d’edictes electrònic estarà disponible 24 hores al dia, tots els dies de l’any. Quan per 
raons tècniques es prevegi que el tauler d’edictes electrònic pot no estar operatiu, s’haurà 
d’anunciar als usuaris i les usuàries amb la màxima antelació que sigui possible, i indicar-los 
els mitjans alternatius de consulta del tauler que estiguin disponibles. 

 
CAPÍTOL SETÈ. EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ELECTRÒNIC 
 
Article 15. Procediments tramitats per via electrònica 
 
1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental garanteix en relació amb els tràmits i procediments la 

tramitació dels quals es faci per mitjans electrònics, l’exercici del dret a relacionar-s’hi per 
mitjans electrònics i la resta de drets previstos en l’article 8 d’aquesta Ordenança. 
 

2. Per mitjà dels tràmits i els procediments esmentats a l’apartat anterior, es podrà demanar 
informació, fer consultes, formular sol·licituds, presentar pretensions, practicar al·legacions, 
fer pagaments, oposar-se a les resolucions i actes administratius i, en general, exercir els 
drets i les facultats que reconeix l’ordenament jurídic administratiu. 

 
Article 16. Identificació i acreditació de la voluntat dels òrgans administratius 
 
4. El Consell Comarcal del Vallès Oriental podrà utilitzar per a la seva identificació electrònica i 

per a l'autenticació dels documents electrònics que produeixin els sistemes següents: 
 
e) Sistemes de signatura electrònica basats en la utilització de certificats electrònics que 

permeti identificar la seu electrònica i l'establiment de comunicacions segures. 
f) Sistemes de signatura electrònica reconeguda del personal al servei del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental. 
g) Sistemes de signatura electrònica basats en certificats digitals de segell electrònic per a 

l'actuació administrativa automatitzada. 
h) Intercanvi electrònic de dades en entorns tancats de comunicació. 



 
 

 

 

 
 

 
5. Els actes administratius es podran dictar de forma automatitzada, sempre que es doni 

compliment als requisits establerts per als actes administratius a la normativa administrativa 
aplicable i en aquesta Ordenança.  
 
A aquests efectes, es requereix la utilització d’un segell electrònic de l'òrgan o entitat de dret 
públic corresponent, basat en un certificat electrònic que reuneixi els requisits exigits per la 
legislació de signatura electrònica. 

 
6. La identificació i l'exercici de la competència es farà mitjançant els sistemes de signatura 

electrònica de què hagi estat proveït el personal al seu servei, d'acord amb les previsions de 
la normativa bàsica aplicable. 

 
Article 17. Iniciació 
 
1. En les condicions establertes en aquesta Ordenança, els procediments administratius només 

es podran iniciar a instància de part a través de mitjans  electrònics, mitjançant la presentació 
de sol·licitud al Registre electrònic regulat en aquesta Ordenança. 
 
A aquests efectes, es posarà a disposició dels interessats els corresponents models o 
sistemes electrònics de sol·licitud, que hauran de ser accessibles sense més restriccions que 
les derivades de la utilització dels estàndards d'interoperabilitat legalment establerts. Per als 
tràmits i procediments per als quals no s’hagi establert un model o sistema electrònic de 
sol·licitud específic, el Consell Comarcal del Vallès Oriental s’obliga expressament a posar a 
disposició dels interessats un model o sistema electrònic de sol·licitud genèric. 

 
2. Quan utilitzin els models i les sol•licituds electròniques a què fa referència l’apartat anterior, 

els ciutadans i les ciutadanes hauran d’utilitzar la signatura electrònica reconeguda o 
qualsevol altre mecanisme d’identificació i d’acreditació de la voluntat que s’estableixi de 
conformitat amb aquesta Ordenança, i amb el que preveu l’article 70 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
 
No obstant això, quan utilitzi el model o sistema electrònic de sol•licitud genèric descrit a 
l’apartat anterior, el ciutadà o ciutadana haurà d’utilitzar, almenys, la signatura electrònica 
avançada basada en un certificat reconegut. 

 
Article 18. Exigència i acreditació de representació 
 
1. Els ciutadans i les ciutadanes podran actuar per mitjà de representants en els procediments i 

tràmits administratius que es facin davant el Consell Comarcal del Vallès Oriental per mitjans 
electrònics, d’acord amb el que preveuen la legislació general i aquesta Ordenança. 
 
En aquests supòsits, la validesa de les actuacions realitzades estarà subjecta a l’acreditació 
de la representació en aquells casos que així ho estableixi la legislació general, per als actes i 
gestions de mer tràmit es presumirà aquesta representació. 

 
2. El procediment d’acreditació de la representació quan es facin actuacions per mitjans 

electrònics es podrà dur a terme a través de qualsevol dels procediments alternatius 
següents: 
 
a) Mitjançant la presentació d’apoderaments en suport electrònic. 
b) Mitjançant els certificats de signatura electrònica que incloguin la relació de representació 

i que siguin acceptats per l’Administració comarcal de conformitat amb el que s’estableix 
en aquesta Ordenança. 

c) Mitjançant la declaració de l’apoderament per part del representant i la posterior 
comprovació de la representació als registres de l’Administració comarcal o d’altres 
administracions o entitats amb què s’hagi signat un conveni de col·laboració. 



 
 

 

 

 
 

d) Qualsevol altre sistema d’acreditació de la representació que habiliti el Consell Comarcal 
del Vallès Oriental en el marc de les lleis i d’aquesta Ordenança. 

 
3. El Consell Comarcal del Vallès Oriental pot requerir en qualsevol moment l’acreditació de la 

representació esmentada. 
 
Article 19. Tramitació per via electrònica dels procediments 
 
1. Els programes, les aplicacions i els sistemes d’informació que en cada cas s’utilitzin per a la 

realització per mitjans electrònics dels tràmits administratius hauran de garantir el control dels 
terminis, la constància de la data i l’hora i la identificació de les persones responsables de les 
actuacions, a banda del respecte a l’ordre de tramitació dels expedients. 
 

2. La persona interessada, amb la identificació prèvia, podrà sol•licitar i obtenir informació 
almenys sobre l’estat de la tramitació dels procediments administratius gestionats 
electrònicament en la seva totalitat, d'acord amb les condicions del servei d'accés restringit 
establert a aquest efecte. La informació sobre l'estat de tramitació del procediment 
comprendrà la relació dels actes de tràmit realitzats, amb indicació del seu contingut, així com 
la data en què es van dictar. 
 

3. El Consell Comarcal del Vallès Oriental podrà remetre a la persona interessada avisos sobre 
l’estat de la tramitació, a les adreces electròniques de contacte que aquesta li hagi indicat. 

 
Article 20. Presentació de documents i declaració responsable 
 
1. No caldrà aportar documents que estiguin en poder del Consell Comarcal del Vallès Oriental o 

d’altres administracions públiques de conformitat a la normativa aplicable o amb les quals el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental hagi signat un conveni de col·laboració. L’exercici 
d’aquest dret es farà d’acord amb la normativa aplicable a cada procediment, i amb la 
normativa aplicable a la protecció de dades de caràcter personal. 
 

2. La comprovació de la informació continguda en aquestes declaracions es podrà efectuar als 
registres de l’Administració comarcals o als d’altres administracions o entitats amb les quals el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental tingui signat un conveni de col·laboració. 

 
Article 21. Certificats administratius electrònics i transmissió de dades 
 
1. Tant en el cas de certificats electrònics i documents electrònics com en el de transmissions de 

dades, la seva expedició, tractament i efectes es regiran pel que disposa aquesta Ordenança, 
amb subjecció estricta a la normativa de protecció de dades de caràcter personal, així com a 
la resta de la normativa aplicable al procediment administratiu. 

 
2. L’Administració comarcal es compromet a facilitar l'accés d'altres administracions públiques a 

les dades relatives als interessats que estiguin en el seu poder i es trobin en suport electrònic. 
En tot cas, s’establiran les màximes garanties de seguretat, integritat i disponibilitat, de 
conformitat amb el que disposa la normativa aplicable a la protecció de dades de caràcter 
personal. 
 

3. En el marc dels principis regulats en aquesta Ordenança, el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental promourà  l’establiment de convenis amb les entitats públiques o privades tant 
emissores com receptores decertificats o documents administratius, per tal de simplificar 
l’obtenció, la transmissió i, si escau, la convalidació de documents o certificats electrònics per 
transmissions de dades. 
 

4. El Consell Comarcal del Vallès Oriental podrà establir els mecanismes necessaris per a 
l’elaboració de certificats administratius electrònics, que tindran els mateixos efectes que els 
expedits en suport paper.   
 



 
 

 

 

 
 

5. Els ciutadans i les ciutadanes, en substitució dels certificats en paper, podran presentar al 
Consell Comarcal del Vallès Oriental certificats en suport electrònic d’altres  administracions 
obtinguts telemàticament o bé mitjançant la compulsa electrònica del certificat en paper. 

 
Article 22. Compulses electròniques i trasllat de documents en suport paper 
 
1. La compulsa electrònica de documents electrònics i en suport paper es farà a través d’un 

procediment de digitalització segur, que inclogui, en els termes de l’article 16  d’aquesta 
Ordenança, la signatura electrònica del personal al servei del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental que hagi realitzat la compulsa i que garanteixi  l’autenticitat i la integritat de la còpia. 
Els documents compulsats electrònicament tindran la consideració de còpies autèntiques, als 
efectes del que preveu l’article 46 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 

2. La incorporació, en el seu cas, de documents en suport paper als tràmits i procediments 
administratius que es tramitin per via electrònica es farà mitjançant la compulsa electrònica 
dels documents en suport paper. 
 

3. Quan un procediment iniciat electrònicament no es tramiti totalment en suport electrònic, 
l’òrgan competent procedirà a la reproducció en suport paper de les sol·licituds, 
comunicacions o altres documents electrònics, mitjançant compulsa, per tal de continuar la 
tramitació de l’expedient. En tot cas, el Consell Comarcal del Vallès Oriental conservarà en 
suport electrònic els documents electrònics. 
 

4. En el trasllat de documents electrònics a còpies en suport paper, es farà constar la diligència 
del personal competent que acrediti la correspondència i l’exactitud amb el document original 
electrònic, mitjançant la compulsa. Aquests documents tindran la consideració de còpies 
autèntiques, als efectes del que preveu l’article 46 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

 
Article 23. Expedient electrònic 
 

1. L’expedient electrònic és el conjunt de documents electrònics corresponents a un procediment 
administratiu, sigui quin sigui el tipus d’informació que continguin. 
 

2. La foliació dels expedients electrònics es durà a terme mitjançant un índex electrònic firmat 
pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, òrgan o entitat actuant, segons correspongui. 
Aquest índex garantirà la integritat de l’expedient electrònic i en permetrà la recuperació 
sempre que calgui. És admissible que un mateix document formi part de diferents expedients 
electrònics. 
 

3. Els documents administratius en suport electrònic: 
 
a) Són vàlidament emesos si tenen incorporat algun dels sistemes admesos de signatura 

electrònica. 
b) Han d'incloure una referència temporal. 
c) Poden tenir la consideració de documents originals o de còpia i han d'indicar aquesta 

circumstància. 
 

4. La remissió d’expedients es podrà substituir a tots els efectes per la posada a disposició de 
l’expedient  electrònic, i la persona interessada té dret a obtenir-ne  una còpia d’aquest. 

 
Article 24. Finalització 
 
1. La resolució d’un procediment utilitzant mitjans electrònics garantirà la identificació de l’òrgan 

competent. 
 

2. Es poden adoptar i notificar resolucions de forma automatitzada en aquells procediments en 
els que així estigui previst.  



 
 

 

 

 
 

 
3. L’acte o resolució que posi fi a un procediment electrònic ha de complir els requisits que  

reveu l’article 89 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i anar acompanyat dels 
sistemes de signatura electrònica previstos en aquesta Ordenança així com dels mitjans 
electrònics per a la interposició dels corresponents recursos. 
 

4. El trasllat de documents electrònics, incloent-hi els que han de figurar als llibres de 
resolucions i als llibres d’actes, mentre aquests no tinguin el format en suport electrònic, es 
farà d’acord amb el procediment de compulsa previst en aquesta Ordenança. 

  
Article 25. La notificació per mitjans electrònics 
 
1. Per a què la notificació es practiqui fent ús d’algun mitjà electrònic es requereix que 

l’interessat hagi assenyalat aquest mitjà com a preferent o hagi consentit la seva utilització, 
sens perjudici d’allò que preveu l’article 27.6 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés 
electrònic dels ciutadans als serveis públics. Tant la indicació de la preferència en l’ús de 
mitjans electrònics com el consentiment esmentats anteriorment podran ser emesos i recollits, 
en tot cas, per mitjans electrònics.  
 

2. L’acceptació dels interessats podrà tenir caràcter general per a tots els tràmits que els 
relacionin amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental o per a un o diversos tràmits, segons 
el que s’hagi manifestat. 
 

3. Per  a  l’eficàcia  del  que  es  disposa  en  aquest  article,  tota  persona  interessada  que 
manifesti la seva voluntat de ser notificada per mitjans electrònics haurà de disposar d’una 
adreça electrònica. 
 

4. L’adreça electrònica tindrà vigència indefinida com a adreça vàlida als efectes de notificació, 
excepte en els supòsits que la persona titular en sol·liciti la revocació o modificació, per 
defunció de la persona física o extinció de la personalitat jurídica, quan una resolució 
administrativa o judicial ho ordeni o pel transcurs de tres anys sense que s’utilitzi per a la 
pràctica de les notificacions. En aquest cas, es comunicarà a la persona interessada per tal 
que pugui expressar el seu interès a mantenir-la activa; en cas contrari, s’inhabilitarà l’adreça 
electrònica. 

 
5. El sistema de notificació ha de permetre acreditar la data i hora en què es produeixi la posada 

a disposició de l’interessat de l’acte objecte de notificació, així com la de l’accés al seu 
contingut, moment a partir del qual la notificació s’entendrà practicada a tots els efectes 
legals.  
 

6. Quan hi hagi constància de la posada a disposició de la notificació i transcorrin deu dies 
naturals sense que s’accedeixi al seu contingut, s’entendrà que la notificació ha estat 
rebutjada als efectes del que preveu l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i normes 
concordants, excepte que d’ofici o a instància de la persona interessada es comprovi la 
impossibilitat tècnica o material de l’accés a la seva adreça electrònica. 
 

7. Durant la tramitació dels procediments, la persona interessada podrà requerir a l’òrgan o 
entitat corresponents que les notificacions successives no es practiquin per mitjans 
electrònics. 
 
En aquest cas, caldrà fer servir qualsevol altre mitjà admès per l’article 59 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, excepte en els casos que preveu l’article 27.6 de la Llei 11/2007, de 22 
de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. 
 



 
 

 

 

 
 

8. L'accés electrònic per part de les persones interessades al contingut de les actuacions 
administratives corresponents tindrà els efectes propis de la notificació per compareixença, 
sempre que quedi constància d’aquest accés. 

 
CAPÍTOL VUITÈ. REGISTRE ELECTRÒNIC, ARXIU I ACCÉS ALS DOCUMENTS 
ELECTRÒNICS 
 
Article 26. Creació del registre electrònic  
 
Es crea el registre electrònic del Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la recepció i remissió 
de sol·licituds, escrits i comunicacions corresponents als procediments i actuacions competència 
d’aquest ens.  
 
 
Article 27. Gestió del registre electrònic  
 

1. El registre electrònic del Consell Comarcal del Vallès Oriental tindrà caràcter voluntari, 
excepció feta d’aquells supòsits d’utilització  obligatòria establerts en una llei o norma 
reglamentària segons el que s’estableix a l’art. 27.6 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés 
electrònic dels ciutadans als serveis públics.  
 

2. El registre electrònic és accessible a través de la Seu Electrònica del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental.  
 

3. El registre electrònic s’integra en el registre general quedant garantida la seva interconnexió.  
 

4. En cap cas tindran la condició de registre electrònic les bústies de correu electrònic 
corporatiu, tant les personals assignades als empleats de l’ens com les corresponents a les 
diferents unitats, departaments o òrgans de gestió del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
Tampoc tindrà aquesta condició el canal establert per a la presentació de queixes i 
suggeriments disponible a la Seu Electrònica corporativa.  
 

5. La presentació de sol·licituds, escrits o comunicacions pels mitjans indicats en l’apartat 
anterior, o que no es corresponguin amb els procediments i actuacions competència del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental no produirà cap efecte, i es tindrà per no realitzada. 

 
Article 28. Funcions del Registre Electrònic 
 
1. El Registre electrònic del Consell Comarcal del Vallès Oriental tindrà atribuïdes les funcions 

següents: 
 
a) La recepció de sol·licituds, escrits i comunicacions relatives a tràmits i procediments de la 

seva competència, i dels documents adjunts que els acompanyin. 
b) La remissió electrònica de documents a les persones, òrgans o departaments 

destinataris. 
c) La pràctica de notificacions electròniques relatives als procediments de la competència 

del Consell Comarcal, sempre que la persona interessada hagués sol·licitat o consentit 
expressament la notificació per aquest mitjà, o quan aquesta s’hagués establert com a 
obligatòria d’acord amb el previst a l’art. 27.6 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés 
electrònic dels ciutadans als serveis públics i a l’art. 43.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost. 

d) L’enregistrament dels corresponents assentaments d’entrada i sortida. 
e) L’expedició automàtica dels rebuts electrònics de presentació de la documentació en el 

registre electrònic, d’acord amb la regulació prevista a l’article 34 d’aquesta Ordenança. 
f) Qualsevol altre que li sigui atribuïda legalment o reglamentària. 

 
2. El registre electrònic del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en cap cas, realitzarà funcions 

d’expedició de còpies autèntiques dels documents adjunts a la sol·licitud, escrits o 
comunicacions que en aquest es presentin. 

 



 
 

 

 

 
 

Article 29. Disponibilitat  
 
1. El registre electrònic del Consell Comarcal del Vallès Oriental permetrà la presentació 

d’escrits, sol·licituds i comunicacions tots els dies de l’any, les vint-i-quatre hores del dia. 
 

2. Únicament en el cas que existeixin motius justificats de manteniment tècnic o operatiu, el 
servei podrà quedar interromput el temps estrictament imprescindible. Tota interrupció haurà 
de ser anunciada a la seu electrònica i a la pàgina d’accés al Registre electrònic amb 
l’antelació que en cada cas sigui possible. 
 

3. En els procediments i tràmits que ho permetin, es podran habilitar els sistemes i mecanismes 
necessaris per tal que durant una eventual interrupció del servei de registre electrònic del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, es faciliti la recepció de sol·licituds, escrits o 
comunicacions a través dels registres auxiliars específics previstos a l’article 39 d’aquesta 
Ordenança. 

 
Article 30. Còmput de terminis 
 
1. El Registre electrònic del Consell Comarcal del Vallès Oriental es regirà, als efectes de 

còmput de terminis i en la determinació de la data i hora d’entrada i sortida de documents, per 
l’hora i la data oficial de la seu electrònica d’accés, on figurarà visible i amb les mesures de 
seguretat necessàries per garantir la seva integritat. 
 

2. El calendari de dies inhàbils serà l’oficial corresponent a la ciutat de Granollers en relació amb 
el previst a l’article 48.7 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. La seu electrònica d’accés 
al registre electrònic del Consell Comarcal del Vallès Oriental contindrà la relació actualitzada 
dels dies declarats inhàbils de l’any en curs. 
 

3. El còmput dels terminis es realitzarà d’acord amb el previst als apartats 3 i 4 de l’article 26 de 
la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i a l’article 
41 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, o la normativa que els substitueixi.  
 

4. En supòsits d’interrupció planificada en el funcionament del registre electrònic del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, i sempre que sigui possible, l’usuari visualitzarà un missatge on 
se li comunicarà la causa de la interrupció, així com els efectes de la suspensió, amb 
indicació expressa, quan s’escaigui, de la pròrroga dels terminis que corresponguin. 

 
Article 31. Identificació i autenticació  
 
1. Les sol·licituds, escrits i comunicacions tramitades a través del Registre electrònic del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental hauran d’incorporar la identificació fefaent dels interessats 
remitents i, a tal efecte, podran firmar-se mitjançant els sistemes de firma electrònica 
incorporats en el Document Nacional d’Identitat, els sistemes de firma electrònica validats a la 
Plataforma de Serveis d’Identificació i Signatura (PSIS) de l’Agencia Catalana de Certificació, 
així com pels sistemes de firma electrònica avançada admesos pel Consell Comarcal del 
Vallès Oriental.  
 

2. A la seu electrònica del Consell Comarcal del Vallès Oriental estarà disponible la relació dels 
sistemes de firma electrònica admesos per a la presentació de sol·licituds, escrits, 
comunicacions i documents adjunts en el registre electrònic. 
 

3. La identificació i autenticació davant el registre electrònic del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental podrà dur-se a terme per mitjà dels empleats públics habilitats a l’efecte, d’acord amb 
el previst a l’article 22 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als 
serveis públics i a l’article 45 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, o la normativa que els 
substitueixi.  

 
Article 32. Requisits per a la presentació dels documents 



 
 

 

 

 
 

 
1. Per a la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions en el registre electrònic  del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental s’utilitzaran els documents electrònics o formularis 
normalitzats aprovats per a cada procediment, els quals estaran accessibles des de la seu 
electrònica de la corporació. 
 

2. La presentació de còpies digitalitzades de documents originals en poder dels interessats es 
realitzarà d’acord amb el previst a l’article 35.2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés 
electrònic dels ciutadans als serveis públics. 
 

3. Els documents que acompanyin les sol·licituds, escrits i comunicacions presentats en el 
registre electrònic hauran de ser llegibles i lliures de virus informàtics o qualsevol altre codi 
maliciós. Els documents acompanyats podran utilitzar els formats PDF, així com els propis 
dels paquets ofimàtics Open Office i Microsoft Office, o qualsevol altre que s’ajusti als formats 
i estàndards aprovats per l’Esquema Nacional d’Interoperatibilitat. 
 

4. Els sistemes normalitzats de sol·licituds podran incloure comprovacions automàtiques de la 
informació aportada amb dades emmagatzemades en sistemes propis o pertanyents a altres 
administracions, quan l’interessat ho consenti expressament, així com oferir el formulari 
complimentat, en tot o en part, amb la finalitat que l’interessat verifiqui la informació, la 
modifiqui o completi. 
 

5. El registre electrònic del Consell Comarcal del Vallès Oriental podrà rebutjar els documents 
electrònics que es presentin quan concorri alguna de les següents circumstàncies: 

 
a) Quan es tracti de documents adreçats a òrgans o entitats no vinculades amb les funcions 

o competències del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
b) Quan continguin virus informàtics o qualsevol altre dispositiu susceptible d’afectar la 

integritat o seguretat del sistema. 
c) Quan s’utilitzin documents normalitzats i no es complimentin els camps requerits com a 

obligatoris en la resolució d’aprovació del corresponent document. 
d) Quan es tracti de documents que d’acord amb les seves normes d’aprovació hagin de 

presentar-se en registres electrònics específics. 
e) Quan els formularis o documents a presentar davant el Registre Electronic utilitzin 

sistemes d’identificació i firma no autoritzats, o quan sent dels autoritzats o admesos, no 
estiguin vigents en el moment de la presentació. 

 
Quan es produeixi algun dels supòsits anteriors, el registre electrònic informarà del rebuig i de les 
causes que el motiven, de la qual cosa es podrà emetre, a petició de l’interessat, el corresponent 
justificant d’intent de presentació, en el qual s’inclouran les causes del rebuig.  
 
Si malgrat existir alguna de les causes previstes de rebuig, aquest no s’ha produït de manera 
automàtica pel registre electrònic, l’òrgan administratiu competent requerirà la corresponent 
esmena, amb l’advertiment que si no s’atén en el termini fixat es tindrà per desistida la 
presentació i aquesta deixarà de tenir validesa i eficàcia. 
 
Article 33. Enregistrament dels assentaments d’entrada 
 
1. La presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions en el Registre Electrònic del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental implicarà l’enregistrament dels corresponents assentaments 
d’entrada individualitzats, en els que s’inclourà, com a mínim, la següent informació: 
 
a) El numero de registre d’entrada assignat. 
b) Quan es tracti de persones físiques: la identitat (electrònica) de la persona que presenta 

la sol·licitud, escrit o comunicació; el número del seu document d’identificació; la seva 
adreça postal i l’adreça de correu electrònic. 

c) Quan es tracti de persones jurídiques: la identitat (electrònica) del representant i el 
número del seu document d’identificació, el numero d’identificació fiscal de l’entitat a qui 
representa, l’adreça postal i l’adreça de correu electrònic. 



 
 

 

 

 
 

d) La data, hora, minut i segon de presentació del document en el registre electrònic. 
e) La data de registre als efectes de determinar l’inici en el còmput de terminis, d’acord amb 

el previst a l’art. 26.4 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans 
als serveis públics i a l’article 41.7 i 8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, o la normativa que 
els substitueixi.  

f) El procediment i tràmit al qual fa referència la sol·licitud, escrit o comunicació, així com 
l’òrgan al qual s’adreça. 

g) La relació de documents adjunts i l’empremta electrònica associada a cadascun d’ells. 
h) La resta de dades o altres informacions requerides a l’interessat d’acord amb els models 

o formularis aprovats a l’efecte. 
 

2. En el supòsit que s’intenti una presentació que no compleixi els requisits exigits o es detectin 
anomalies tècniques en la transmissió del document o en el seu tractament, el sistema no 
practicarà l’enregistrament de l’assentament en el registre d‘entrada, la qual cosa es posarà 
en coneixement de l’interessat mitjançant els corresponents missatges d’error. 

 
Article 34. Rebuts acreditatius 
 
El Registre electrònic emetrà automàticament un rebut acreditatiu de les sol·licituds, escrits i 
comunicacions, així com dels documents que els acompanyin, com a instrument necessari per a 
confirmar la seva recepció i efectes. El rebut posat a disposició de l’interessat estarà signat 
electrònicament mitjançant algun dels sistemes de firma electrònica reconeguts i inclourà la data i 
hora de presentació i el número de registre d’entrada assignat. 

 
Article 35. Representació  
 
1. D’acord amb el previst a l’art. 23 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels 

ciutadans als serveis públics, i a l’art. 49 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, o normativa que els 
substitueixi, el Consell Comarcal del Vallès Oriental podrà habilitar, amb caràcter general o 
específic, a persones físiques o jurídiques autoritzades per a la presentació electrònica de 
documents en representació dels interessats. 
 

2. Les persones o entitats habilitades per a la presentació electrònica de documents en 
representació de tercers hauran de comptar amb la representació necessària per a cada 
actuació, en els termes establerts a l’art 32 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, o en els 
termes resultants de la normativa especifica d’aplicació. El Consell Comarcal del Vallès 
Oriental podrà requerir, en qualsevol moment de la tramitació, l’acreditació de la 
representació. 
 

3. L’habilitació sols atribuirà a la persona autoritzada la condició de representant per intervenir 
en els actes expressament autoritzats. En qualsevol cas, el representant no estarà facultat 
per a la recepció de comunicacions de l’Administració en nom de l’interessat. 
 

4. La representació habilitada sols admet la presentació de sol·licituds, escrits o comunicacions 
en els registres electrònics corresponents a l’àmbit de l’habilitació. 
 

5. En aquelles sol·licituds, escrits o comunicacions en les quals figurin diversos interessats, 
s’haurà d’acompanyar un document electrònic signat electrònicament amb l’autorització 
expressa de la representació en algun dels interessats o d’un tercer, amb qui se seguiran les 
subsegüents actuacions o, en el seu defecte, amb l’interessat que la signi electrònicament. 
 

6. Quan la representació no quedi suficientment acreditada es requerirà la dita acreditació per la 
via que correspongui. 
 

Article 36. Arxiu, conservació i accés 
 
1. El Registre electrònic del Consell Comarcal del Vallès Oriental conservarà les sol·licituds, 

escrits i comunicacions electròniques rebudes conjuntament amb les firmes i certificats 



 
 

 

 

 
 

electrònics que les suporten, així com els documents adjunts amb la signatura de validació, 
quan s’escaigui, i les metadades associades a tots els documents. 
 

2. S’ha de garantir la integritat, protecció i conservació dels documents electrònics admesos pel 
Registre Electrònic, juntament amb les seves firmes i certificats de suport, així com qualsevol 
altre document electrònic generat en el marc del procediment, inclosa la documentació 
digitalitzada pel propi Registre General.  
 
La remissió d’aquesta documentació a l’arxiu corporatiu per a la seva preservació s’haurà de 
realitzar conforme els procediments establerts amb caràcter general per a la remissió de 
documents, sense perjudici de les especificitats que es puguin establir en atenció al seu 
caràcter electrònic.  

 
3. L’accés als documents emmagatzemats en mitjans electrònics es regirà per les  previsions  

d’aquesta  Ordenança  relatives  a  l’accés  a  la  informació  i  pels  principis  i normes 
aplicables a la protecció de la confidencialitat i privacitat de dades. 

 
Article 37. Requisits tècnics 
 
1. La relació de suports, mitjans, i aplicacions informàtiques, electròniques i telemàtiques 

mitjançant les quals es pugui realitzar la recepció i remissió de sol·licituds, escrits i 
comunicacions corresponents a cada un dels procediments administratius, així com els 
requisits tècnics mínims necessaris per a l’accés i utilització del Registre Electronic estaran 
disponibles a la Seu Electrònica del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 

2. D’acord amb el principi de neutralitat tecnològica i d’adaptabilitat al progrés de les tècniques i 
sistemes de comunicacions electròniques, els requisits tècnics per a l’accés al Registre 
Electrònic del Consell Comarcal del Vallès Oriental s’adequaran, en la mesura del possible, 
als estàndards que afavoreixin llur interoperatibilitat i compatibilitat amb la majoria d’eines 
informàtiques, com navegadors o sistemes operatius. 
 

3. D’acord amb la capacitat de les plataformes informàtiques i de les vies de comunicació 
disponibles, podrà limitar-se l’extensió màxima, individual o conjunta, dels documents 
complementaris que s’adjuntin a les sol·licituds, escrits o comunicacions. Aquesta limitació 
estarà disponible a la Seu electrònica del Consell Comarcal del Vallès Oriental  i accessible a 
través de la pàgina d’accés al Registre Electrònic o en el formulari de presentació de les 
sol·licituds, escrits o comunicacions. 
 

4. Amb la finalitat de garantir la llegibilitat i conservació dels documents electrònics, a la Seu 
Electrònica del Consell Comarcal del Vallès Oriental es podran concretar els formats i 
versions als quals s’hauran de subjectar els documents a adjuntar a les sol·licituds, escrits o 
comunicacions, aplicant-se, en qualsevol cas, els criteris que s’estableixin en el marc dels 
esquemes nacionals de seguretat i interoperatibilitat. 

 
Article 38. Registre de sortida 
 
1. Els escrits, sol·licituds, comunicacions i notificacions electròniques trameses pels diferents 

serveis i òrgans del Consell Comarcal del Vallès Oriental hauran de tramitar-se a través del 
Registre General del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
 

2. La tramesa de comunicacions i notificacions electròniques a través del Registre Electrònic 
donarà lloc al corresponent assentament de sortida, en el qual es deixarà constància de: 
 
a) El número de registre de sortida 
b) El destinatari 
c) La data, hora i minut en que es realitza l’assentament 
d) Qualsevol altra informació que s’exigeixi per la normativa o que es consideri necessària 

 



 
 

 

 

 
 

3. No es podrà donar sortida, mitjançant el Registre electrònic, a escrits, comunicacions o 
notificacions resultants d’actuacions administratives automatitzades en dia inhàbil. 

 
Article 39. Creació de registres electrònics auxiliars 
 
1. Quan per raó de l’especialitat dels tràmits a realitzar es consideri convenient l’existència d’un 

Registre electrònic específic, aquest es crearà com a Registre electrònic auxiliar del Registre 
General del Consell Comarcal del Vallès Oriental, essent necessària la seva creació i 
regulació en els mateixos termes que el dit Registre General del qual depengui. En allò que 
no estigui previst a la seva regulació especifica li serà d’aplicació el contingut en aquest 
capítol.  
 

2.  A la Seu Electrónica de la Corporació es publicarà la relació de registres electrònics auxiliars 
creats amb caràcter específic, i es facilitarà l’accés a la seva adreça electrònica de tramitació, 
i a les respectives resolucions de creació. 

 
Article 40. Catàleg de tràmits i procediments accessibles per via electrònica 
 
Els tràmits i procediments accessibles en cada moment per via electrònica s’inclouran, als efectes 
d’informació als ciutadans i les ciutadanes, en el corresponent Catàleg, mitjançant un decret de 
Gerència, que s’incorporarà a la seu electrònica prevista en aquesta Ordenança.  
 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 
Primera. Seu electrònica 
  
La regulació de la seu electrònica que preveu aquesta Ordenança entrarà en vigor quan el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental hagi implementat els sistemes i les tecnologies que permetin 
la seva posada en funcionament.  
 
Segona. Procediment administratiu electrònic i notificació electrònica 
 
La regulació del procediment administratiu electrònic i  la notificació electrònica que preveu 
aquesta Ordenança entrarà en vigor quan el Consell Comarcal del Vallès Oriental hagi 
implementat els sistemes i les tecnologies que permetin la seva posada en funcionament.  
 
Tercera. Registre electrònic 
 
1. La regulació del Registre electrònic que preveu aquesta Ordenança entrarà en vigor quan el 

Consell Comarcal del Vallès Oriental hagi implementat els sistemes i les tecnologies que 
permetin la seva posada en funcionament. 
 

2. Des de la data de la creació i fins a la seva integració en el Registre General unificat, el 
Registre Electrònic del Consell Comarcal del Vallès Oriental tindrà la consideració de Registre 
Auxiliar del Registre General de la Corporació. 

 
Quarta. Arxiu electrònic 
 
La regulació de l’arxiu electrònic que preveu aquesta Ordenança entrarà en vigor quan el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental hagi implementat els sistemes i les tecnologies que permetin la seva 
posada en funcionament.  
 
Cinquena. Tauler d’edictes electrònic 
 
La regulació del tauler d’edictes electrònic que preveu aquesta Ordenança entrarà en vigor quan 
el Consell Comarcal del Vallès Oriental hagi implementat els sistemes i les tecnologies que 
permetin la seva posada en funcionament.  
 
Sisena. Registre de funcionaris habilitats 



 
 

 

 

 
 

 
1. El  registre  de  funcionaris  habilitats  previst  restarà  publicat  a  la seu  electrònica  del 

Consell Comarcal quan s’hagin posat en marxa els sistemes i les tecnologies corresponents. 
 

2. La norma de posada en funcionament del registre de funcionaris habilitats determinarà els 
seus requisits i funcionament, i restarà publicada a la seu electrònica. 

 
DISPOSICIONS FINALS 
 
Única. Entrada en vigor 
 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial 
de la província de Barcelona, sempre i quan hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils als 
quals fa referència l’article 70.2 en relació amb l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de regim local. 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
Primera. Canvis tecnològics i d’operativitat en la seu electrònica 
 
No requereixen d’aprovació per l’òrgan de govern competent els canvis necessaris per a la 
actualització de la seu electrònica d’acord amb l’avanç de la tècnica, les millores en la seguretat o 
el disseny.  
 
Segona. Modificacions legislatives o normatives 
 
Les referències al dret positiu previstes en aquesta Ordenança s'entendran fetes a les normes 
vigents en cada moment. 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA  
 
Aquesta Ordenança deroga qualsevol altra normativa anterior aprovada pel Consell Comarcal del 
Vallès Oriental que la contradigui.” 

 
3. Sotmetre aquest acord, 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 i es publicarà al BOPB amb la corresponent 
ressenya al DOGC.” 

 
El president 
 
Alguna intervenció al respecte? Passaríem a votació. 
 
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 30 membres assistents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
ÀREA DE TURISME 
 
30. Aprovar el Pla d’accions de turisme de l’any 2020 
 
Llegida la part dispositiva del dictamen de l’Àrea de Turisme, de 13 de novembre de 2019, 
que és el que segueix: 
 



 
 

 

 

 
 

“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 8 de novembre de 2019, el senyor Ignasi Valls Vilaró, gerent, ha emès l’informe 

següent: 
 
“ 
1. En l’actualitat, el turisme s’ha convertit en un important motor dinamitzador de l’economia local, ja 

que té la capacitat de distribuir riquesa i generar llocs de treball. 
 

2. L’article 70 de la Llei de Turisme disposa que corresponen als consells comarcals, entre d’altres, 
les atribucions en promoció dels recursos turístics de la comarca, i exercir, per delegació o per 
conveni, competències municipals. 

 
3. La missió de les polítiques públiques de turisme del Consell Comarcal del Vallès Oriental és 

fomentar un turisme sostenible i responsable com a sector econòmic dinamitzador del territori. 
 
4. Els objectius estratègics de les polítiques publiques de turisme del Vallès Oriental queden recollits 

en el Pla d’Acció 2020. Aquests són els següents: 
1- Potenciar la creació i la comercialització de producte turístic en base a les necessitats del 

sector (oferta i demanda). 
 

2- Millorar i fomentar la competitivitat dels serveis turístics de la comarca. 
 

3- Promoure el turisme a la comarca i posicionar el producte turístic sostenible i de qualitat a 
mercats locals, nacionals i internacionals. 

 

4- Incorporar estratègies turístiques intel·ligents. 
 
5- Enfortir la xarxa entre els diferents agents turístics del territori i vetllar per la seva 

coordinació amb la Destinació Barcelona. 
 
5. El Pla d’acció 2020 de TurismeVallès es planteja de tipus continuista, basant-se en la proposta de 

l’any anterior, 2019. Aquest, inclou principalment accions consolidades que, any rere any, ajuden 
al posicionament estratègic de la comarca, principalment accions de promoció i gestió de la 
sostenibilitat turística. Tanmateix, aquest any 2020, seguint el plantejament dels 17 Objectius de 
Desenvolupament Sostenible i, d’acord amb les necessitats detectades a la Diagnosi estratègica 
del Vallès Oriental 2018, es proposen una sèrie d’accions noves destinades a atendre les 
necessitats presents i futures del turisme, principalment enfocades a garantir un millor servei 
turístic per a totes les entitats de la comarca. 

 
6. El Plenari polític i el Plenari tècnic i privat de turisme del Vallès Oriental, reunits el dimecres dia 30 

d’octubre de 2019, van consensuar i aprovar el Pla d’acció de TurismeVallès per a l’any 2020, que 
contempla les accions que es relacionen a continuació. 

 
EIXOS ESTRATÈGICS DE TURISMEVALLÈS 
 

EIX ESTRATEGIC 1: CREACIÓ DE PRODUCTE TURÍSTIC 

Crear i dinamitzar grups de treball temàtics amb la participació d’entitats públiques i privades. 

1.1 Turisme de compres  

1.2 Turisme cultural 

1.3 Turisme actiu i de natura 

1.4 Turisme gastronòmic i productes de proximitat 

1.5 (N) Turisme familiar 

1.6 (N) Termalisme i Benestar 

EIX ESTRATÈGIC 2:  SOSTENIBILITAT I QUALITAT 

Garantir un sistema turístic comarcal competitiu, en base de sostenibilitat i qualitat, 
implementant programes estratègics d’àmbit provincial. 

2.1 Compromís per a la sostenibilitat Biosphere 



 
 

 

 

 
 

2.2 Punts d’Informació Turística 

2.3 Carta europea de turisme sostenible al Montseny  

2.4 Accions de formació adreçades a professionals del sector 

EIX ESTRATÈGIC 3: COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ 

Realitzar campanyes de comunicació turística a través de diferents mitjans per donar a 
conèixer la destinació turística del Vallès Oriental. 

3.1 Material audiovisual  

3.2 Gestió de contingut en línia 

3.3 Accions de promoció genèriques 

3.4 Barcelona Catalunya Film Commission 

EIX ESTRATÈGIC 4: TURISME INTEL·LIGENT 

Recollir les principals dades i indicadors turístics per tal de facilitar una presa de decisions 
responsable i intel·ligent per a tots els agents turístics. 

4.1 Laboratori de turisme de Diputació de Barcelona 

4.2 Agència Catalana de Turisme 

4.3 (N) Direcció General de Turisme 

4.4 Observatori – Centre d’Estudis del Vallès Oriental 

EIX ESTRATÈGIC 5: ASSESSORAMENT I GOVERNANÇA 

Treballar en xarxa per aconseguir un sector turístic coordinat i alhora crear sinèrgies per 
potenciar la Destinació Turística Barcelona. 

5.1 Plenaris polítics  

5.2 Plenaris tècnics – privats 

5.3 Jornada TurismeVallès 

5.4 Suport als municipis 

5.5 (N) Servei d’Assistència tècnica 

5.6 Consorci de promoció enoturística del territori DO Alella 

5.7 Cercles Diba 



 
 

 

 

 
 

CRONOGRAMA 
 

ACCIONS 2020 

CREACIÓ DE PRODUCTE TURÍSTIC T1 T2 T3 T4 

1.1 Turisme de compres 

Reunions     

50 propostes turisme de compres eng/fr     

50 propostes turisme de compres cat/esp     

1.2 Turisme cultural 

Reunions     

Elements modernistes     

Actualització 50 propostes de turisme cultural     

Publicitat     

1.3 Turisme de natura 

Reunions     

Trip de turisme esportiu i de natura     

Itineraris     

Publicitat     

Material     

Actualització 50 propostes de turisme actiu i natura     

1.4 Turisme gastronòmic i productes de proximitat 

Publicitat     

Material     

Esdeveniments i fires     

Creació ruta gastronòmica (dolç)     

1.5 Turisme familiar (N) 

Actualització 50 propostes de turisme familiar     

1.6 Termalisme i Benestar 

Grup de treball Termalisme     

Elaboració estratègia     

Reunions     

 

ACCIONS 2020 

SOSTENIBILITAT I QUALITAT T1 T2 T3 T4 

2.1 Compromís per la Sostenibilitat Biosphere 

Sensibilització     

Material     



 
 

 

 

 
 

C S Biosphere Vallès Oriental     

2.2 Punts d’Informació Turística 

Material     

Gestió     

2.3 CETS del Montseny 

Col·laboració amb P N Montseny     

2.4 Tallers de Turisme 

Necessitats i oferta     

Tallers de Turisme     

PROMOCIÓ I COMUNICACIÓ T1 T2 T3 T4 

3.1 Material audiovisual 

Organitzar Banc Recursos     

Difusió imatges     

3.2 Gestió de contingut en línia 

Seguiment plataformes + difusió     

Publicitat xarxes     

Youtube 100 subscriptors     

Creació pàgina web     

3.3 Accions de promoció genèriques  

Col·laboració Diba i ACT     

Campanya del Benestar que es comparteix     

3.4 BCN Catalunya Film Comission 

Col·laboració     

     
     
TURISME INTEL·LIGENT T1 T2 T3 T4 

4.1 LabTurisme Diba 

Col·laboració LabTurisme     

Tractament de dades     

4.2 Agència Catalana de Turisme 

Col·laboració     

4.3 Direcció General de Turisme (N) 

Taxa Turística     

4.4 Observatori – Centre d’Estudis del Vallès Oriental 

Crear base de dades turística     

Recerca i actualització     

ASSESSORAMENT I GOVERNANÇA T1 T2 T3 T4 



 
 

 

 

 
 

5.1 Plenaris polítics 

Reunions     

5.2 Plenaris tècnic-privats 

Reunions     

5.3 Jornada Turisme Vallès 

Reunions     

5.4 Suport als municipis 

Atendre necessitats     

5.5 Servei d’Assistència Tècnica (N) 

Atendre necessitats     

Conveni 2020     

5.6 Consorci de promoció enoturística del territori DO Alella 

Col·laborar     

5.7 Cercles Diba 

Col·laborar     
 

 



 
 
 

 

 
 

 
FITXES DE LES ACCIONS  

 

EIX ESTRATÈGIC CREACIÓ DE PRODUCTE TURÍSTIC 

Objectiu estratègic 
Crear i dinamitzar grups de treball temàtics amb la participació 
d’entitats públiques i privades. 

1.1 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

TURISME DE COMPRES 

Descripció general Implicar el sector comerç en la creació de producte turístic. 

Tasques 

 Convocatòria de reunions de la Taula Shopping i acordar els 
criteris de funcionament del Logotip ComerçVO. 

 Traducció, maquetació i impressió de les 50 propostes de 
turisme de compres a l’anglès i el francès. 

 Imprimir més exemplars en català i castellà. 

Agents i ens implicats 
Associacions de comerciants dels diferents municipis, Agents turístics 
del territori, la Roca Village. 

Destinataris de l’acció 

Turistes, visitants i residents que visiten les oficines i Punts 
d’Informació turística de la comarca. 
Empreses i entitats participants a les 50 propostes de turisme de 
compres. 

Resultats esperats de 
l’acció 

Dinamitzar el turisme de compres a la comarca com a sector 
estratègic. 
Crear sinèrgies entre els diferents sectors econòmics involucrats en 
turisme i amb les diferents entitats. 
Diversificar el producte i que sigui apte per a persones de parla 
anglesa i francesa. 
Incentivar l’economia local dels municipis de la comarca. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 3.900 euros 

Indicadors (previsió de 
seguiment) 

 Nombre de reunions 

 Accions consensuades amb la Taula Shopping 

 Nivell de satisfacció dels participants 

Data d’inici prevista 1T 2020 

Termini d’execució 

 CONTINU - Convocatòria de reunions de la Taula Shopping 

 1T2020 - Traducció, maquetació i impressió de les 50 
propostes de turisme de compres a l’anglès i el francès. 

 2T2020 - Imprimir més exemplars en català i castellà. 



 
 
 

 

 
 

 

1.2 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

TURISME CULTURAL 

Descripció general 

Crear la ruta modernista de la comarca com a acció complementària a 
la ruta del modernisme d’estiueig. 
Potenciar la ruta del modernisme d’estiueig 
Promoure el PASSMUSEUM 
Realitzar accions conjuntes amb els agents implicats en cultura per 
promoure el turisme cultural. 

Tasques 

 Reunions amb tècnics de turisme i cultura dels ajuntaments 

 Reimpressió del material de les 50 propostes culturals 
revisada 

 Emetre publicitat per difondre aquest patrimoni i els seus 
productes (FACTOR PROMOCIÓ) 

Agents i ens implicats Ajuntaments, Museus i centres d’interpretació i CCVO 

Destinataris de l’acció 

Turistes, visitants i residents que visiten les oficines i Punts 
d’Informació turística de la comarca. 
Empreses i entitats participants a les 50 propostes de turisme de 
cultura. 

Resultats esperats de 
l’acció 

Dinamitzar el turisme cultural a la comarca com a sector estratègic. 
Crear sinèrgies entre els diferents sectors econòmics involucrats en 
turisme i amb les diferents entitats. 
Tenir el contingut actualitzat del material turístic. 
Incentivar l’economia local dels municipis de la comarca. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 1.800 euros + FACTOR PROMOCIÓ 

Indicadors (previsió de 
seguiment) 

 Nombre de reunions realitzades 

 Nombre d’accions realitzades 

 Nivell de satisfacció dels 
participants 

 Nombre d’anuncis 

Data d’inici prevista 1T 2020 

Termini d’execució 

 CONTINU - Reunions amb tècnics de turisme i cultura dels 
ajuntaments 

 2T2020 - Reimpressió del material de les 50 propostes 
culturals revisada 

 CONTINU - Emetre publicitat per difondre aquest patrimoni i 
els seus productes  



 
 
 

 

 
 

 

1.3 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

TURISME ACTIU I DE NATURA 

Descripció general 

A partir de l’estudi de la xarxa de camins i itineraris turístics, i d’acord 
amb el acords pactats pel Grup de Treball de Senderisme, crear 
producte per donar resposta a la demanda de rutes de senderisme al 
nostre territori. 
Promoure el cicloturisme a la comarca. 
Donar a conèixer els espais naturals menys freqüentats de la comarca 
per descongestionar els punts amb més presència de visitants i 
estimular aquelles zones menys conegudes. 
Fer accions de sensibilització sobre el bon comportament als espais 
naturals. 

Tasques 

 Reunions amb el grup de treball de senderisme  

 Organitzar un trip per a operadors turístics per promocionar 
activitats de turisme actiu sostenible a la comarca. (FACTOR 
PROMOCIÓ) 

 Elaboració de material sobre propostes d’itineraris de la 
comarca 

 Emetre publicitat per difondre els espais naturals menys 
coneguts de la comarca i sensibilitzar al visitant sobre el 
comportament. (FACTOR PROMOCIÓ) 

 Actualització 50 propostes de turisme actiu i de natura. 

Agents i ens implicats 
Diputació, Consell Comarcal, tècnics dels ajuntaments del Vallès 
Oriental i empreses de turisme actiu. 

Destinataris de l’acció 
Turistes, visitants i residents interessats en activitats de turisme actiu i 
de natura. 

Resultats esperats de 
l’acció 

Dinamitzar el turisme actiu i de natura a la comarca com a sector 
estratègic. 
Sensibilitzar al visitant, sigui turista o resident, sobre el bon 
comportament mentre gaudeix dels espais naturals. 
Incentivar l’economia local dels municipis de la comarca. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 1.800 euros + FACTOR PROMOCIÓ 

Indicadors/ previsió de 
seguiment 

 Nombre de reunions realitzades 

 Nombre d’anuncis emesos 

 Nivell de satisfacció del trip organitzat 

Data d’inici prevista 1T 2020 

Termini d’execució 

 CONTINU - Reunions amb el grup de treball de senderisme  

 1T-2T2020 - Organitzar un trip per a operadors turístics per 
promocionar activitats de turisme actiu sostenible a la 
comarca.  

 1T-4T2020 - Elaboració de material sobre propostes d’itineraris 
de la comarca. 

 CONTINU - Emetre publicitat per difondre els espais naturals 
menys coneguts de la comarca i sensibilitzar al visitant sobre 
el comportament.  

 3T2020 - Actualització 50 propostes de turisme de natura 

 

1.4 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

TURISME GASTRONÒMIC I PRODUCTES DE 
PROXIMITAT  

Descripció general 
Accions per dinamitzar la gastronomia de la nostra 
destinació, promoure el consum de producte de 
proximitat i promocionar el turisme gastronòmic 

Tasques 
 Emetre publicitat de les Fires dels productes 

de proximitat del territori. (FACTOR 



 
 
 

 

 
 

PROMOCIÓ) 

 Impressió de material promocional de Fires 
dels productes de proximitat del territori. 

 Organitzar esdeveniments vinculats a la 
gastronomia, les fires i el comerç tradicional. 

 Crear una ruta gastronòmica. 

Agents i ens implicats 
Diputació, Consell Comarcal, tècnics dels ajuntaments 
del Vallès Oriental i productors del Vallès Oriental, 
Restaurants i empreses turístiques. 

Destinataris de l’acció 
Turistes, visitants i residents interessats en gaudir de 
la gastronomia local, productors del Vallès Oriental, 
Restaurants i empreses turístiques. 

Resultats esperats de l’acció 

Incrementar el coneixement i difondre la gastronomia i 
els productes de proximitat del Vallès Oriental. 
Posicionar la nostra destinació com a referent en 
gastronomia. 
Incentivar l’economia local dels municipis de la 
comarca. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 2.500 euros 

Indicadors/ previsió de 
seguiment 

 Nombre d’anuncis publicats 

 Nombre de productors visitables incorporats al 
web 

 Nombre de visites rebudes pels productors 

Data d’inici prevista 1T 2020 

Termini d’execució  CONTINU - Emetre publicitat de les Fires dels 
productes de proximitat del territori.  

 CONTINU - Impressió de material promocional 
de Fires dels productes de proximitat del 
territori. 

 CONTINU - Organitzar esdeveniments 
vinculats a la gastronomia, les fires i el comerç 
tradicional. 

 4T2020 - Crear una ruta gastronòmica.  

 

(N) 1.5 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

TURISME FAMILIAR 

Descripció general Atendre millor les necessitats del públic familiar. 

Tasques  Actualització 50 propostes de turisme familiar. 

Agents i ens implicats 
Diputació, Consell Comarcal, tècnics dels ajuntaments 
del Vallès Oriental i empreses de turisme familiar 

Destinataris de l’acció 
Turistes, visitants i residents interessats en activitats 
de turisme familiar. 

Resultats esperats de l’acció 

Dinamitzar el turisme familiar a la comarca com a 
sector estratègic. 
Incentivar l’economia local dels municipis de la 
comarca. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 1.800 euros 

Indicadors/ previsió de 
seguiment 

 Nombre d’exemplars distribuïts.  

Data d’inici prevista 1T 2020 

Termini d’execució  1T2020 - Actualització 50 propostes de 
turisme familiar. 

 



 
 
 

 

 
 

 

Descripció general 
Realitzar accions per posicionar la comarca com 
a destinació turística termal i benestar. 

Tasques 

 Crear grup de treball de Termalisme 

 Elaborar estratègia consensuada en 
matèria de termalisme 

 Reunions amb el grup de treball de 
Termalisme 

Agents i ens implicats 
Diputació, Consell Comarcal, tècnics dels 
ajuntaments del Vallès Oriental i empreses de 
turisme termal. 

Destinataris de l’acció 
Turistes, visitants i residents interessats en 
activitats de turisme termal. 

Resultats esperats de l’acció 

Dinamitzar el turisme termal a la comarca com a 
sector estratègic i element diferenciador del 
territori. 
Incentivar l’economia local dels municipis de la 
comarca. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL  

Indicadors/ previsió de 
seguiment 

 Nombre de reunions  

Data d’inici prevista 1T 2020 

Termini d’execució  1T2020 - Crear grup de treball de 
Termalisme i benestar 

 1T2020 - Elaborar estratègia consensuada 
en matèria de termalisme 

 CONTINU - Reunions amb el grup de 
treball de Termalisme 

 

Objectiu estratègic 
Garantir un sistema turístic comarcal competitiu, en base de 
sostenibilitat i qualitat, implementant programes estratègics 
d’àmbit provincial 

2.1 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

COMPROMÍS PER LA SOSTENIBILITAT BIOSPHERE 

Descripció general  

Difondre el Compromís per la Sostenibilitat Biosphere a les 
entitats vinculades al sector turístic de la comarca. Assessorar 
a aquestes entitats i a aquelles que ja en formen part per 
tramitar correctament la seva adhesió, complint amb els 
requisits establerts. Augmentar el nombre d’adhesions 
d’establiments i entitats adherides al Compromís per a la 
sostenibilitat. Adherir el Consell Comarcal del Vallès Oriental 
al Compromís per la Sostenibilitat Biosphere. Col·laborar amb 
entitats de la comarca que treballen amb els ODS. 

Tasques 

 Realitzar sessions de sensibilització per captar noves 
entitats i serveis al projecte 

 Elaborar material per promocionar el projecte 

 Coordinar i programar sessions formatives  

 Coordinar i programar sessions de treball col·lectives 

 Assessorar les empreses durant el procés 
d’implantació 

 Fer seguiment i alimentar la plataforma de gestió. 



 
 
 

 

 
 

 Fer seguiment de les avaluacions externes  

 Coordinar, programar i conduir la Taula de 
Sostenibilitat del Vallès Oriental 

 Realitzar les tasques necessàries perquè el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental es pugui adherir al 
Compromís per la Sostenibilitat Biosphere 

Agents i ens implicats 
Diputació de Barcelona, Cambra de Comerç de Barcelona i 
Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

Destinataris de l’acció 
Tots els establiments i entitats turístiques de la comarca i 
ajuntaments i Consell Comarcal 

Resultats esperats de 
l’acció 

Millorar la gestió de la sostenibilitat i la qualitat del servei de 
les entitats participants.  
Aconseguir transmetre la sostenibilitat com a qüestió 
mediambiental, però també social i econòmica. Aconseguir 
una oferta i gestió turística sostenible a la comarca. 

Responsables de 
l’acció 

Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 580 EUROS 

Indicadors/ Previsió de 
seguiment 

 Nombre d’empreses/entitats interessades 

 Nombre d’entitats finalment adherides 

Data d’inici prevista 1T 2020 

Termini d’execució  1T 2020 - Realitzar sessions de sensibilització per 
captar noves entitats i serveis al projecte 

 CONTINU - Elaborar material per promocionar el 
projecte 

 CONTINU - Coordinar i programar sessions formatives  

 CONTINU - Coordinar i programar sessions de treball 
col·lectives 

 CONTINU - Assessorar les empreses durant el procés 
d’implantació 

 CONTINU - Fer seguiment i alimentar la plataforma de 
gestió. 

 CONTINU - Fer seguiment de les avaluacions externes  

 4T2020 - Coordinar, programar i conduir la Taula de 
Sostenibilitat del Vallès Oriental 

 4T2020 - Realitzar les tasques necessàries perquè el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental es pugui adherir 
al Compromís per la Sostenibilitat Biosphere 

 

2.2 
ÀMBIT DE 
TREBALL PUNTS D’INFORMACIÓ TURÍSTICA 

Descripció general de 
l’acció  
 

Ampliar i consolidar la xarxa actual de punts d’informació 
turística a altres establiments que estiguin en contacte amb el 
públic, per tal de complementar els Serveis d’Informació, 
difusió i atenció turística. 

Tasques 

 Organitzar sessions de formació 

 Organitzar jornades de descoberta de l’entorn  

 Proporcionar material de suport per l’usuari d’àmbit 
comarcal. 

 Elaborar material per promocionar el projecte 

Agents i ens implicats 
 

Consell Comarcal i Diputació de Barcelona 



 
 
 

 

 
 

Destinataris de l’acció 
 

Entitats adherides actualment. 
Entitats potencials que es vulguin adherir al projecte. 

Resultats esperats de 
l’acció 

Major coneixement de la nostra destinació 
Millorar l’atenció al visitant 
Enfortir les relacions entre les diferents entitats participants 

Responsables de 
l’acció 

Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 500 euros 

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

Nombre d’establiments adherits 
Nombre de sessions 

Data d’inici prevista 1T 2020 

Termini d’execució 

 CONTINU - Organitzar sessions de formació 

 CONTINU - Organitzar jornades de descoberta de 
l’entorn  

 CONTINU - Proporcionar material de suport per l’usuari 
d’àmbit comarcal. 

 CONTINU - Elaborar material per promocionar el 
projecte 

 

2.3 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

CARTA EUROPEA DE TURISME SOSTENIBLE DEL 
MONTSENY 

Descripció general  
Assistir a les reunions organitzades des del Parc Natural 
del Montseny per treballar en la Carta Europea de 
Turisme Sostenible. 

Tasques 

 Assistir a les reunions programades 

 Executar acords presos a les reunions 

 Coordinar les accions amb l’Oficina Tècnica de 
Parcs Naturals del Montseny  

Agents i ens implicats 
Tots els ajuntaments que formen part del Parc Natural, 
Diputació de Barcelona, Consell Comarcal Vallès 
Oriental 

Destinataris de l’acció 
Els turistes, visitants i residents que visiten el Parc 
Natural del Montseny 

Resultats esperats de l’acció 
Major coneixement del Parc Natural del Montseny per 
part dels turistes 
Turisme sostenible en l’àmbit del parc natural 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL 

Indicadors/ previsió de 
seguiment 

 Nombre de reunions realitzades 

 Accions dutes a terme 

Data d’inici prevista 1T 2020 

Termini d’execució 

 CONTINU - Assistir a les reunions programades 

 CONTINU - Executar acords presos a les 
reunions 

 CONTINU - Coordinar les accions amb l’Oficina 
Tècnica de Parcs Naturals del Montseny 



 
 
 

 

 
 

 

2.4 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

ACCIONS DE FORMACIÓ ADREÇADES 
APROFESSIONALS DEL SECTOR 

Descripció general  

Coordinar Tallers de formació en l’àmbit del turisme, 
dirigits a tots els empresaris i treballadors del sector 
coorganitzats pel Consell Comarcal, la Diputació de 
Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona 

Tasques 

 Definir i actualitzar les necessitats formatives del 
sector 

 Conèixer les diferents ofertes formatives existents 

 Organitzar els Tallers de 
Turisme 

 Col·laborar amb escoles 
d’hoteleria i turisme del territori o comarques 
veïnes 

Agents i ens implicats Diputació de Barcelona, Cambra de Comerç i CCVO 

Destinataris de l’acció Empresaris i treballadors del sector turístic. 

Resultats esperats de l’acció 
Millorar la formació dels professionals  
Millorar la competitivitat del sector 
Respondre les necessitats dels empresaris del sector 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost: DESPESA DE PERSONAL 

Indicadors (previsió de 
seguiment): 

 Nombre de formacions realitzades 

 Nombre d’entitats implicades 

 Nombre de participants públics i privats 

 Nivell de satisfacció dels participants 

Data d’inici prevista 1T 2020 

Termini d’execució 

 CONTINU – Definir i actualitzar les necessitats 
formatives del sector 

 CONTINU – Conèixer les diferents ofertes 
formatives existents 

 CONTINU – Organitzar els 
Tallers de Turisme 

 CONTINU – Col·laborar amb escoles d’hoteleria i 
turisme del territori o comarques veïnes 

 
 

EIX ESTRATÈGIC 3 COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ  

Objectiu estratègic 
Realitzar campanyes de comunicació turística a 
través de diferents mitjans per donar a conèixer la 
destinació turística del Vallès Oriental. 

3.1 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

MATERIAL AUDIOVISUAL 

Descripció general  Ampliar el banc audiovisual i fer difusió del material 

Tasques, gestions i procediments 
necessaris per a dur a terme 
l’acció 

 Seleccionar i classificar les fotografies del 
banc d’imatges i els vídeos ja existent 
segons tema i autor. 

 Realitzar convenis amb els ajuntaments de 



 
 
 

 

 
 

la comarca per la cessió de fotografies dels 
municipis i amb centres universitaris. 

 Difondre el material audiovisual a les 
publicacions de TurismeVallès 

Agents i ens implicats 
 

Consell Comarcal Vallès Oriental i Ajuntaments  

Destinataris de l’acció 
 

Tots els agents relacionats amb el turisme del 
territori, Consell Comarcal Vallès Oriental 

Resultats esperats de l’acció 
Ampliar i donar a conèixer el banc de recursos 
audiovisuals del Vallès Oriental. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL 

Indicadors/Previsió de seguiment 

Nombre d’imatges i vídeos classificats segons tema 
i autor al banc d’imatges. 
Nombre de convenis realitzats. 
Nombre d’imatges i vídeos nous. 

Data d’inici prevista 2019 - 1T 2020 

Termini d’execució 

 2019 - 4T2020 - Seleccionar i classificar les 
fotografies del banc d’imatges i els vídeos ja 
existent segons tema i autor. 

 CONTINU - Realitzar convenis amb els 
ajuntaments de la comarca per la cessió de 
fotografies dels municipis i amb centres 
universitaris. 

 CONTINU - Difondre el material audiovisual 
a les publicacions de TurismeVallès 

 

3.2 
ÀMBIT DE 
TREBALL GESTIÓ DE CONTINGUT EN LÍNIA 

Descripció general de l’acció  Difondre informació de TurismeVallès als diferents mitjans: 
web, bloc, newsletter i xarxes social.  
Aquestes accions pretenen assolir un nivell de coneixement 
més elevat de la destinació turística del Vallès Oriental. 
Posicionar Turismevalles a totes les xarxes socials on tenim 
presència utilitzant la plataforma www.turismevalles.com com a 
eina de difusió i promoció de tota l’oferta turística del nostre 
territori 
Seguir amb la campanya del #benestar 

Tasques  Fer seguiment de la informació visible sobre 
TurismeVallès i el Vallès Oriental a les diferents 
plataformes del sector 

 Difondre les accions que es realitzen des de 
TurismeVallès i al territori a través dels  canal  
especificats per a cada estratègia de comunicació 

 Gestionar les xarxes socials 

 Contractar publicitat a les xarxes socials 

 Arribar als 100 subscriptors al Youtube de 
TurismeVallès per aconseguir la URL 
personalitzada 

 Recopilar i publicar l’oferta turística de qualitat a la 
pàgina web de TurismeVallès 

 Crear una nova pàgina web de TurismeVallès, 
incloent cost servidor 



 
 
 

 

 
 

Agents i ens implicats Consell Comarcal Vallès Oriental.  

Destinataris de l’acció 
 

Usuaris d’internet i xarxes socials que tinguin interès, o 
en puguin tenir, en visitar el Vallès Oriental. Tots els 
agents de territori que treballen en l’àmbit del turisme i 
amb les noves tecnologies. 

Resultats esperats de l’acció Incrementar el coneixement dels productes i serveis turístics 
del nostre territori. 
Incrementar el nombre de seguidors a la xarxa 
Incrementar la presència del territori del Vallès Oriental a les 
xarxes socials 
Potenciar l’ús de les noves tecnologies als recursos turístics 
Tenir un repositori amb tota l’oferta turística de qualitat al Vallès 
Oriental 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 10.400 euros 

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

 Nombre d’elements de difusió realitzats per 
diferents mitjans 

 Impacte d’aquests elements de difusió 

 Nombre de visites als portals i xarxes en què 
participem 

 Impacte produït d’aquestes visites 

 Nombre d’establiments, d’activitats i 
esdeveniments publicats a la web de 
TurismeVallès 

 

Data d’inici prevista 1T 2020 

Termini d’execució 

 CONTINU - Fer seguiment de la informació visible 
sobre TurismeVallès i el Vallès Oriental a les 
diferents plataformes del sector 

 CONTINU - Difondre les accions que es realitzen 
des de TurismeVallès i al territori a través dels  
canal  especificats per a cada estratègia de 
comunicació 

 CONTINU - Gestionar les xarxes socials 

 4T2020 - Contractar publicitat a les xarxes socials 

 4T2020 - Arribar als 100 subscriptors al Youtube 
de TurismeVallès per aconseguir la URL 
personalitzada 

 CONTINU - Recopilar i publicar l’oferta turística de 
qualitat a la pàgina web de TurismeVallès. 

 4T2020 - Crear una nova pàgina web de 
TurismeVallès 

 
 

3.3 
ÀMBIT DE 
TREBALL ACCIONS DE PROMOCIÓ GENÈRIQUES 

Descripció general de l’acció  Organitzar accions de promoció del territori des del 
Servei de Turisme, així com col·laborar en les accions 
organitzades per altres entitats com la Diputació de 
Barcelona i l’Agència Catalana de Turisme. Per 
exemple: blogtrips, famtrips, presstrips, workshops, etc. 



 
 
 

 

 
 

Tasques, gestions i 
procediments necessaris per a 
dur a terme l’acció 

 Col·laborar amb la confecció dels programes de 
visites proposats des de Diputació de Barcelona 
i l’Agència Catalana de Turisme 

 Contactar amb els empresaris per organitzar la 
sortida 

 Fer el seguiment i l’acompanyament de l’acció 

 Seguir desenvolupant la campanya de vídeo 
màrqueting iniciada l’any 2019: El Vallès 
Oriental: el Benestar que es comparteix 

Agents i ens implicats Empresaris turístics, Associacions d’empresaris, 
Diputació de Barcelona, Agència Catalana de Turisme, 
Ajuntaments de la comarca i Consell Comarcal del 
Vallès Oriental 

Destinataris de l’acció Prescriptors de la destinació del Vallès Oriental: 
agències de viatges, bloguers, periodistes, etc 

Resultats esperats de l’acció Incrementar el coneixement dels prescriptors sobre 
productes i serveis turístics del nostre territori. 
Incrementar el nombre de visitants i turistes als 
recursos que han participat a les diferents accions. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 24.100 euros  
(FACTOR PROMOCIÓ) 

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

 Nombre d’activitats dutes a terme 

 Nombre de participants a les diferents accions 
de promoció 

 Demanda de turistes (nacionalitats) 

Data d’inici prevista 1T 2020 

Termini d’execució 

 CONTINU - Col·laborar amb la confecció dels 
programes de visites proposats des de 
Diputació de Barcelona i l’Agència Catalana de 
Turisme 

 CONTINU - Contactar amb els empresaris per 
organitzar la sortida 

 CONTINU - Fer el seguiment i 
l’acompanyament de l’acció 

 4T2020 - Seguir desenvolupant la campanya de 
vídeo màrqueting iniciada l’any 2019: El Vallès 
Oriental: el Benestar que es comparteix 

 
 

3.4 
ÀMBIT DE 
TREBALL BCN CATALUNYA FILM COMMISSION 

Descripció general Treballar conjuntament amb el Barcelona Film 
Commission per tal de promoure i facilitar els 
rodatges al Vallès Oriental.  
Ajudar als professionals del món audiovisual en la 
preparació del seu rodatge, assessorant-los en la 
cerca de localitzacions, informant-los sobre les 
condicions de filmació i gestió de permisos a la 
comarca. 

Tasques  Gestionar les peticions de localitzacions 

 Cercar el millor espai per a les peticions de 



 
 
 

 

 
 

filmacions 

Agents i ens implicats Barcelona Film Commission, Ajuntaments de la 
comarca, agents del sector turístic de la comarca i 
Consell Comarcal Vallès Oriental 

Destinataris de l’acció Professionals del món audiovisual 
Barcelona Film Commission 

Resultats esperats de l’acció Millorar la gestió i l’acollida de rodatges a la comarca 
Posicionar el Vallès Oriental com una destinació 
apta per a fer rodatges 
Millorar el coneixement de la comarca del Vallès 
Oriental 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL 

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

 Nombre de filmacions realitzades 

 Impacte d’aquestes filmacions 

Data d’inici prevista 1T 2020 

Termini d’execució 

 CONTINU - Gestionar les peticions de 
localitzacions 

 CONTINU - Cercar el millor espai per a les 
peticions de filmacions 

 

EIX ESTRATÈGIC 4 TURISME INTEL·LIGENT 

Objectiu estratègic 
Recollir les principals dades i indicadors turístics per tal de 
facilitar una presa de decisions responsable i intel·ligent 
per a tots els agents turístics. 

4.1 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

LABORATORI DE TURISME DE DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA 

Descripció general 

Participar a totes les sessions i jornades organitzades des del 
Laboratori de turisme. 
Col·laborar amb la recollida d’informació i amb els  diferents 
estudis del LabTurisme implementats a la comarca. 
Col·laborar amb la implementació i seguiment de la plataforma 
Tourism Data System a les empreses d’allotjament turístic de la 
comarca. 
Generar coneixement per a les entitats i agents turístics de la 
comarca a partir de les dades recopilades pel LabTurisme i el 
TDS. 

Tasques 

 Assistir a les reunions convocades. 

 Col·laborar amb les accions de sensibilització o 
jornades per la difusió amb l’objectiu d’aconseguir 
l’adhesió de més establiments 

 Tractar les dades disponibles, facilitades pel 
LabTurisme i el TDS 

 Comunicar als agents implicats les dades 
comarcals i municipals del Vallès Oriental 

Agents i ens implicats Diputació de Barcelona, Consell Comarcal 



 
 
 

 

 
 

Destinataris de l’acció 
Ajuntaments comarca, establiments i agents turístics del 
territori. 

Resultats esperats de l’acció 

Obtenir un major coneixement del perfil del visitant del nostre 
territori i dels nivells d’ocupació i demanda dels establiments 
turístics 
Millora en la presa de decisions 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL  

Indicadors/ previsió de 
seguiment 

 Nombre de reunions que s’ha participat 

 Percentatge d’establiments adherits al TDS 

 Nombre de comunicacions fetes 

Data d’inici prevista 1T 2020 

Termini d’execució 

 CONTINU - Assistir a les reunions convocades. 

 CONTINU - Col·laborar amb les accions de 
sensibilització o jornades per la difusió amb 
l’objectiu d’aconseguir l’adhesió de més 
establiments 

 CONTINU - Tractar les dades disponibles, 
facilitades pel LabTurisme i el TDS 

 CONTINU - Comunicar als agents implicats les 
dades comarcals i municipals del Vallès Oriental 

 

4.2 
ÀMBIT DE 
TREBALL AGÈNCIA CATALANA DEL TURISME 

Descripció general  
 

Participar en les activitats que organitza l’Agència Catalana 
de Turisme  

Tasques  Recollir la informació d’interès pel sector 

 Difondre la informació d’interès pel sector  

 Participar en les accions proposades per l’Agència 
Catalana de Turisme 

Agents i ens implicats Agència Catalana de Turisme i Consell Comarcal Vallès 
Oriental 

Destinataris de l’acció Ajuntaments i establiments turístics de la comarca 

Resultats esperats de l’acció Conèixer les accions que realitza l’Agència Catalana de 
Turisme 
Participar en aquelles accions que es considerin més 
adequades pels àmbits que es treballen 
Enfortir la relació entre els diferents agents turístics 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Calendari: Gener – Desembre  

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + (FACTOR PROMOCIÓ) 

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

 Nombre d’accions fetes 

 Nombre d’empreses que han participat a les accions 
plantejades 

Data d’inici prevista 1T 2020 

Termini d’execució 

 CONTINU - Recollir la informació d’interès pel sector 

 CONTINU - Difondre la informació d’interès pel 
sector  

 CONTINU - Participar en les accions proposades per 
l’Agència Catalana de Turisme Recollir la informació 
d’interès pel sector 

 CONTINU - Difondre la informació d’interès pel 



 
 
 

 

 
 

sector  

 CONTINU - Participar en les accions proposades per 
l’Agència Catalana de Turisme 

 

(N) 4.3 
ÀMBIT DE 
TREBALL DIRECCIÓ GENERAL DE TURISME 

Descripció general  
 

L’impost sobre les estades en establiments turístics és 
un tribut propi de la Generalitat de Catalunya que grava 
les estades dels visitants i turistes.  
Des del Consell Comarcal es gestiona la part provinent 
dels municipis que no arriben al mínim de recaptació per 
gestionar-ho ells mateixos. 

Tasques  Dur a terme les gestions administratives 
d’acceptació i justificació de la taxa 

 Prioritzar accions que englobin el màxim nombre 
de municipis 

 Prioritzar accions destinades a aquells municipis 
que ingressen la taxa turística a la bossa comuna 
comarcal 

 Realitzar les accions escollides pels plenaris 

Agents i ens implicats Direcció General de Turisme, Agència Tributària de 
Catalunya i Consell Comarcal Vallès Oriental 

Destinataris de l’acció Ajuntaments comarca i establiments turístics del territori 

Resultats esperats de 
l’acció 

Promocionar la comarca 
Impulsar el turisme sostenible, responsable i de qualitat. 
Fomentar la creació dels productes turístics. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + TAXA 

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

 Nombre d’accions fetes 

Data d’inici prevista 1T 2020 

Termini d’execució 

 CONTINU - Dur a terme les gestions 
administratives d’acceptació i justificació de la 
taxa 

 CONTINU - Proposar accions a fer 

 CONTINU - Realitzar les accions escollides pels 
plenaris 

 

4.4 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

OBSERVATORI – CENTRE D’ESTUDIS DEL 
VALLÈS ORIENTAL 

Descripció general  Col·laborar amb l’actualització de la informació 
turística comarcal i dels seus municipis, així com de 
totes les dades involucrades en la presa de 
decisions en la gestió turística.  

Tasques  Realitzar recerca d’informació als principals 
òrgans estadístics oficials en matèria de 
turisme 

 Creació de bases de dades turístiques per 
recopilar les diferents informacions 

 Actualització de les bases de dades 
turístiques 



 
 
 

 

 
 

Agents i ens implicats 
 

Consell Comarcal Vallès Oriental, agents públics i 
privats del territori  

Destinataris de l’acció 
 

Tots els agents relacionats amb el turisme del 
territori, Consell Comarcal Vallès Oriental 

Resultats esperats de l’acció Aconseguir una presa de decisions conscient i 
adequada segons les necessitats actuals del sector i 
del territori. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL 

Indicadors/Previsió de seguiment  Nombre de col·laboracions realitzades 

Data d’inici prevista 1T 2020 

Termini d’execució 

 CONTINU - Realitzar recerca d’informació 
als principals òrgans estadístics oficials en 
matèria de turisme 

 4T2020 - Creació de bases de dades 
turístiques per recopilar les diferents 
informacions 

 CONTINU - Actualització de les bases de 
dades turístiques 

 

EIX ESTRATÈGIC 5 
 
 

ASSESSORAMENT I GOVERNANÇA 
 

Objectiu estratègic 
Treballar en xarxa per aconseguir un sector turístic coordinat i 
alhora crear sinèrgies per potenciar la Destinació Turística 
Barcelona. 

5.1 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

PLENARIS POLÍTICS 
 

Descripció general Plantejar les línies estratègiques del territori conjuntament amb 
els regidors i consensuar els plans de treball 

Tasques  Convocar reunions  

 Aprovar esborranys de documents de treball 

 Elaborar actes reunions 

 Executar acords presos a les reunions 

Agents i ens implicats Consell Comarcal, regidors de turisme de la comarca 

Destinataris de l’acció Regidors de turisme dels municipis del Vallès Oriental 

Resultats esperats de 
l’acció 

Major implicació dels regidors del territori 
Concertació entre tots els regidors 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 1.000 euros 

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

 Nombre de reunions realitzades 

 Nombre d’assistents a les reunions 

 Nombre d’acords presos 

Data d’inici prevista 1T 2020 

Termini d’execució 

 CONTINU - Convocar reunions  

 CONTINU - Aprovar esborranys de documents de treball 

 CONTINU - Elaborar actes reunions 

 CONTINU - Executar acords presos a les reunions 

 

5.2 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

PLENARIS TÈCNICS-PRIVATS 
 



 
 
 

 

 
 

Descripció general  Treballar conjuntament amb els tècnics del territori i les 
associacions del sector turístic per consensuar els plans de 
treball del servei de TurismeVallès. 

Tasques  Convocar reunions  

 Redactar esborranys de documents de treball 

 Elaborar actes reunions 

 Executar acords presos a les reunions 

Agents i ens implicats Consell Comarcal, tècnics de turisme de la comarca i 
associacions privades 

Destinataris de l’acció Tècnics de turisme dels municipis del Vallès Oriental 
Associacions d’empresaris de turisme del Vallès Oriental 

Resultats esperats de 
l’acció 

Aconseguir una major implicació dels tècnics del territori i de les 
entitats 
Coordinar les accions entre tots els municipis i agents privats 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 1.000 euros 

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

 Nombre de reunions realitzades 

 Nombre d’assistents a les reunions 

 Nombre d’acords presos 

Data d’inici prevista 1T 2020 

Termini d’execució 

 CONTINU - Convocar reunions  

 CONTINU - Aprovar esborranys de documents de treball 

 CONTINU - Elaborar actes reunions 

 CONTINU - Executar acords presos a les reunions 

 

5.3 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

JORNADA TURISME VALLÈS 

Descripció general  
 

Organitzar una jornada de relació, entre els diferents agents 
turístics del territori, per tractar temes d’interès pel sector.  
Lliurar els distintius PIT i Compromís Biosphere.  

Tasques  Planificar la jornada i les activitats a realitzar 

 Contactar amb els ponents 

 Fer difusió de l’esdeveniment entre tot el sector turístic 
del Vallès Oriental. 

 Fer la valoració de la jornada un cop realitzada per tal 
de treure’n les conclusions pertinent 

Agents i ens implicats 
 

Consell Comarcal, Diputació de Barcelona, Agència Catalana 
de Turisme, ajuntaments del Vallès Oriental i entitats del 
sector turístic. 

Destinataris de l’acció 
 

Regidors i tècnics de turisme del Vallès Oriental, associacions 
d’empresaris turístics del Vallès Oriental, entitats públiques i 
privades de turisme de l’àmbit comarcal. 

 
Resultats esperats de 
l’acció 

Millorar el coneixement de la situació del turisme al Vallès 
Oriental 
Millorar la xarxa de relacions entre els agents del territori. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 2.000 euros 

Indicadors / Previsió de 
seguiment 

 Nombre d’agents participants 

 Nivell de satisfacció dels assistents 

 Nombre d’acords presos 



 
 
 

 

 
 

Data d’inici prevista 1T 2020 

Termini d’execució 

 1T2020 - Planificar la jornada i les activitats a realitzar 

 1T2020 - Contactar amb els ponents 

 1T2020 - Fer difusió de l’esdeveniment entre tot el 
sector turístic del Vallès Oriental. 

 1T2020 - Fer la valoració de la jornada un cop 
realitzada per tal de treure’n les conclusions pertinent 

 

5.4 
ÀMBIT DE 
TREBALL SUPORT ALS MUNICIPIS 

 
Descripció general 

Oferir suport als municipis del territori en totes les consultes que 
ens facin arribar.  
Col·laborar amb els ajuntaments en totes aquelles accions que 

considerin que TurismeVallès ha d’estar present. 

Tasques  Recollir les demandes fetes pels ajuntaments 

 Donar resposta a les demandes fetes 

Agents i ens implicats 
 

Consell Comarcal Vallès Oriental 

Destinataris de l’acció 
 

Ajuntaments de la comarca 

Resultats esperats de 
l’acció 
 

Donar major resposta a les demandes dels ajuntaments 
Incrementar de les relacions entre els ajuntaments i el Consell 
Comarcal 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL 

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

 Nombre de demandes fetes 

 Nombre de respostes fetes 

Data d’inici prevista 1T 2020 

Termini d’execució 
 CONTINU - Recollir les demandes fetes pels ajuntaments 

 CONTINU - Donar resposta a les demandes fetes 

 

(N) 5.5 
ÀMBIT DE 
TREBALL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA 

 
Descripció general 

Mitjançant convenis amb els ajuntaments, es proposta oferir el 
servei de prestació d’assistència tècnica, en matèria de turisme, 
als diferents ajuntaments del Vallès Oriental, per tal de millorar la 
gestió turística municipal.  

Tasques  Recollir sol·licituds del servei fetes pels ajuntaments 

 Crear convenis amb els ajuntaments, en funció de la 
capacitat de personal del Consell Comarcal. 

 Donar resposta a les accions dels convenis 
realitzats 

Agents i ens implicats Consell Comarcal Vallès Oriental 

Destinataris de l’acció Ajuntaments de la comarca 

Resultats esperats de 
l’acció 
 

Millorar el servei de turisme i la competitivitat dels municipis. 
Incrementar les relacions entre els ajuntaments i el Consell 
Comarcal 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL  

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

 Nombre de sol·licituds fetes 

 Nombre de convenis realitzats 

Data d’inici prevista 1T 2020 



 
 
 

 

 
 

Termini d’execució 

 CONTINU - Recollir sol·licituds del servei fetes pels 
ajuntaments 

 CONTINU - Crear convenis amb els ajuntaments, en 
funció de la capacitat de personal del Consell Comarcal. 

 1T-4T2020 - Donar resposta a les accions dels convenis 
realitzats 

5.6 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

CONSORCI DE PROMOCIÓ ENOTURÍSTICA DEL 
TERRITORI DO ALELLA 

Descripció general Difondre les accions proposades i dutes a terme des del 
consorci de la Denominació d’Origen Alella. 

Tasques  Recopilar la informació rebuda 

 Difondre informació del consorci de la DO Alella al 
nostre territori 

Agents i ens implicats Consell Comarcal Vallès Oriental, DO Alella 

Destinataris de l’acció Ajuntaments territori i ciutadania en general 

Resultats esperats de 
l’acció 

Incrementar el coneixement de les accions dutes a terme pel 
consorci DO Alella 
Interrelacionar les accions del consorci DO Alella i les de 
TurismeVallès 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 2.000€ 

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

 Nombre d’accions que es difonen 

 Nombre de participants a les accions de la DO 
d’Alella 

Data d’inici prevista 1T 2020 

Termini d’execució 
 CONTINU - Recopilar la informació rebuda 

 CONTINU - Difondre informació del consorci de la DO 
Alella al nostre territori 

 

5.7 
ÀMBIT DE 
TREBALL CERCLES DIBA 

Descripció general de 
l’acció 

Participar als Cercles de Turisme de la Diputació de Barcelona 
en funció de les temàtiques i diferents grups de treball. 
Participar a la Jornada anual dels Cercles de Turisme 

Tasques  Participar a la comunitat virtual 

 Introduir informació de recursos turístics i activitats 

 Assistir a les diferents reunions i a la jornada dels 
Cercles de Turisme 

Agents i ens implicats Diputació de Barcelona i Consell Comarcal Vallès Oriental 

Destinataris de l’acció Ajuntaments territori, empreses privades i Consell 
Comarcal 

Resultats esperats de 
l’acció 

Incrementar el grau de coneixement dels recursos 
turístics de la comarca. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL 

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

 Nombre de recursos publicats a la plataforma virtual 
dels cercles 

 Nombre de participants del Vallès Oriental als cercles 
Data d’inici prevista 1T 2020 

Termini d’execució 

 CONTINU - Participar a la comunitat virtual 

 CONTINU - Introduir informació de recursos turístics i 
activitats 

 CONTINU - Assistir a les diferents reunions i a la 



 
 
 

 

 
 

jornada dels Cercles de Turisme 

 
PROJECTE SINGULAR 2020 
 
INTRODUCCIÓ 
 
Actualment, el turisme d’esdeveniments d’oci i de negoci s’ha convertit en un motor dinamitzador de 
l’economia molt important per a les destinacions turístiques, així com un element clau alhora de 
desestacionalitzar i deslocalitzar el flux de turistes. Si bé es cert que el Vallès Oriental és una 
comarca amb poca estacionalitat al llarg de l’any, trobem que els caps de setmana hi ha pics molt 
elevats de visitants. També trobem que hi ha punts d’interès turístic molt rellevants i amb un gran 
nombre de visitants, que seria desitjable distribuir cap a altres zones de la comarca. Considerem que 
el turisme d’esdeveniments pot ser una bona eina per potenciar les economies locals d’aquells 
municipis amb una oferta turística d’aquesta tipologia. 
 
La comarca està estratègicament ben situada a pocs quilòmetres de l’Aeroport de Barcelona (44km) i 
l’Aeroport de Girona (64km). Compta amb diferents vies ràpides que la connecten, tant amb transport 
públic com privat: l’autopista AP-7 ens condueix de Girona a Barcelona, l’autovia C-17 ens porta des 
de Barcelona fins a Puigcerdà i l’autovia C-60 ens acosta al Mar Mediterrani en només 20 minuts des 
de Granollers. En transport públic, hi ha diverses línies d’autobusos regulars que recorren aquestes 
vies, així com dues línies de tren de rodalies (R2 i R3) que tenen parada a la majoria de ciutats i 
pobles de la comarca. El Vallès Oriental està situat a pocs minuts de destinacions com Barcelona 
ciutat, la Costa Brava o el Maresme, que són punts actualment congestionats de turistes i visitants. 
Aquesta realitat genera una oportunitat per captar l’excés de demanda d’aquests territoris, amb una 
oferta de qualitat i sostenible, col·laborant amb l’estratègia d’imatge de marca de Barcelona i 
Catalunya com a destinacions de turisme d’esdeveniments. 
 
Aquest segment mou una tipologia de visitant amb un poder adquisitiu relativament alt i que requereix 
d’uns serveis addicionals específics, així com d’una oferta complementària variada que faci de la seva 
estada una experiència personalitzada. 
 
 
Segons l’Informe de perfil i hàbits dels turistes a l’Entorn de Barcelona 2018, el Vallès Oriental és la 
tercera comarca amb major percentatge de turista professional i Granollers és la cinquena destinació 
de negocis de la província de Barcelona, exceptuant la comarca del Barcelonès, per darrere de 
Sabadell i un punt percentual per davant de Terrassa. 
 

 
 
 
 
Pel què fa a l’oferta en turisme d’esdeveniments, el Vallès Oriental compta amb una gran diversitat 
d’activitats i propostes turístiques, així com una oferta d’allotjament turístic estable de 8.236 places el 
2019, sent Granollers la que en té un nombre major. També disposem d’espais singulars i amb 
encant on poder celebrar tot tipus d’esdeveniments. 
 



 
 
 

 

 
 

Històricament, la comarca te una àmplia experiència en l’organització i en l’acollida d’esdeveniments 
de tipologies variades (àmbit esportiu, cultural, gastronòmic, comercial, tecnològic, etcètera), que 
dinamitzen els diferents sectors i generen activitat econòmica. 
 
El turisme de reunions s’ha treballat durant anys a través del projecte Granollers reunions & Vallès 
Oriental after the meeting, des del qual es va donar a conèixer l’oferta de turisme de reunions de 
Granollers i la comarca i les propostes d’activitats a realitzar després de les reunions. Tot i tenir bona 
acollida per part del sector turístic, aquest projecte es va aturar l’any 2012 per canvis en les prioritats 
dins de les tasques del Servei de Turisme del Consell Comarcal. 
 
A dia d’avui, considerem molt important tornar a obrir aquesta línia de treball. Per aquest motiu, hem 
decidit centrar el projecte singular del 2020 en l’àmbit de treball del turisme d’esdeveniments d’oci i de 
negoci. 
 
 
OBJECTIUS ESTRATÈGICS 
 
El projecte singular d’enguany s’emmarca en el primer objectiu estratègic del Pla d’Acció 2020: 
Potenciar la creació i la comercialització de producte turístic en base a les necessitats del sector 
(oferta i demanda) exposades a la introducció. 
 
 
DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE 
 
El projecte singular que es proposa per l’any 2020 es basa en donar un impuls al turisme 
d’esdeveniments d’oci i de negoci, per tal de dinamitzar l’economia local, desestacionalitzar el flux de 
turistes, creant activitat durant la setmana i no només el cap de setmana i deslocalitzar els punts més 
massificats, potenciant també l’economia local de la resta de municipis. 
 
Volem treballar l’oferta de recursos per a esdeveniments tant d’oci (casaments, festes particulars, 
esdeveniments esportius, etc) com de negoci (trobades d’empresa de petit i mitjà format). 
 
Els resultats que esperem obtenir amb el projecte singular són: 

1. Aglutinar en una publicació online l’oferta de turisme de reunions del Vallès Oriental. 
 

2. Donar a conèixer els recursos de turisme d’esdeveniments a través d’activitats de networking i 
trips. 
 

3. Reprendre el treball que es va dur a terme un temps enrere i seguir treballant en aquest 
sector per tal d’anar posicionant el Vallès Oriental com una bona opció alhora d’organitzar 
esdeveniments d’oci i de negoci. 
 

4. Incentivar l’economia local dels municipis de la comarca. 
 
RELACIÓ D’ACCIONS A DESENVOLUPAR 
 
Contractar una empresa especialitzada en aquesta tipologia de turisme per portar a terme les 
següents tasques: 
 

1. Identificar els recursos turístics destinats al públic MICE. 
 

2. Elaborar un recull dels serveis identificats per tal de cobrir aquest segment. 
 

3. Crear un catàleg on-line de recursos per a turisme d’esdeveniments d’oci i negoci. 
 

4. Organitzar sessions de networking / trips per donar a conèixer l’oferta de turisme 
d’esdeveniments d’oci i de negoci de la comarca. 

 



 
 
 

 

 
 

Col·laborar en les accions que es proposen a terme des del Barcelona Convention Bureau (Turisme 
de Barcelona i Diputació de Barcelona) i l’Agència Catalana de Turisme. 
 
DESTINATARIS DEL PROJECTE SINGULAR 
 
El públic objectiu al qual ens dirigim amb la realització del projecte singular és:  
 

1. Entitats i serveis turístics MICE de la comarca 
 

2. Sector públic de la comarca i de la província 
 

3. Sector empresarial de la comarca 
 

4. Empreses especialitzades en l’organització d’esdeveniments. 
 
INDICADORS / PREVISIÓ DE SEGUIMENT 
 
Per poder fer una previsió de seguiment de les accions, es proposen el indicadors següents: 
 

1. Nombre de recursos identificats 
 
2. L’elaboració del catàleg on line 

 
3. Nombre de sessions de networking / trips organitzats 

 
CRONOGRAMA 
 
A l’hora d’executar el projecte, es proposa la temporització següent: 
 

ACCIONS 2020 

CREACIÓ DE PRODUCTE TURÍSTIC T1 T2 T3 T4 

1.7 Turisme d’esdeveniments (N) – Projecte singular 

Identificar     

Recull Serveis     

Crear catàleg on-line     

Sessions de networking     

Col·laboració Turisme BCN i ACT     

 
PRESSUPOST 
 
La partida pressupostaria per a l’execució d’aquest projecte es preveu, per una banda, amb despesa 
de personal amb la col·laboració amb les accions proposades des de Barcelona Convention Bureau 
(Turisme de Barcelona i Diputació de Barcelona) i l’Agència Catalan de Turisme i, per una alta banda, 
es preveu una partida pressupostaria de 15.000€ per fer la contractació de l’empresa que realitzi les 
taques definides. 
 
RECURSOS HUMANS 
 

Nom i càrrec Jornada 
laboral 

Dedicació  
 

NN - Tècnica de turisme 37,5h 100% a turisme 

SR -Tècnica de turisme 37,5h 100% a turisme  

MC - Administrativa Àrea Desenvolupament Local 37,5h 50% a turisme 

AB - Auxiliar Administrativa Àrea Desenvolupament Local 37,5 h 40% a turisme 

EG - Cap de Comunicació 37,5 h 10% a turisme 

 



 
 
 

 

 
 

 
PRESSUPOST DE LES ACCIONS  
 

FINANÇAMENT PREVIST 
ACCIONS 

  

DIPUTACIÓ 
OFICINA 
TÈCNICA 

DIPUTACIÓ 
PROMOCIÓ 

TAXA TOTAL 

       

Turisme de compres  3.900   3.900 
Turisme cultural  1.800   1.800 
Turisme actiu i de natura  1.800   1.800 
Turisme gastronòmic i productes 
proximitat  

2.500   2.500 

Turisme familiar  1.800   1.800 
CSBiosphere  580   580 
PIT  500   500 
Gestió contingut en línia  10.400  9.000 19.400 
Accions de promoció   24.100  24.100 
Direcció General de Turisme    10.000 10.000 
Plenaris Polítics  1.000   1.000 
Plenaris Tècnics-privats  1.000   1.000 
Jornada Turisme Vallès  2.000   2.000 
Consorci de promoció 
enoturística del territori DO Alella  

2.000   2.000 

Projecte singular (2020)  15.000   15.000 
TOTAL ACCIONS  44.280 24.100 19.000 87.380 

            FINANÇAMENT PREVIST TOTAL DIPUTACIÓ 
    PERSONAL 76.296,25€ 

    ACCIONS 44.280€ 
    PROMOCIÓ 24.100€     

 TOTAL 144.676,25€ 
     

7. El pacte 6.8 del conveni que regula la col·laboració entre el Consell Comarcal i els ajuntaments el 
Vallès Oriental per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques 
de turisme preveu que l’aportació dels ajuntaments al fons turístic es determinarà per mitjà d’un 
protocol addicional anual de finançament d’aquest conveni, d’acord amb el Pla de turisme de 
correspongui.  
 

8. Per l’any 2020, l’import corresponent al concepte PA de la fórmula de l’apartat precedent es manté 
respecte a l’any 2019, és a dir : quaranta mil euros (40.000 euros), excloent el municipi de la 
Llagosta, i distribuït de la manera següent: 



 
 
 

 

 
 

 
Càlcul Conveni Turisme 
2020 

               DESPESA 
       40.000 
 

Places  
  

 

POBLACIÓ Hoteleres Càmpings 
Turisme 
rural 

Habitatges 
ús turístic 

TOTAL 
PLACES 

Càlcul 
Conveni 
2020 

Aiguafreda 2.501 15 0 0 17 32 229,81 € 

Ametlla del Vallès, l' 8.496 0 0 30 55 85 751,88 € 

Bigues i Riells 9.003 26 0 19 6 51 749,31 € 

Caldes de Montbui 17.449 350 516 0 72 938 2.471,15 € 

Campins 515 0 0 12 0 12 53,89 € 

Canovelles 16.317 20 0 0 17 37 1.290,74 € 

Cànoves i Samalús 2.995 22 0 25 22 69 312,45 € 

Cardedeu 18.165 81 0 0 44 125 1.538,69 € 

Figaró-Montmany 1.109 5 0 19 6 30 121,10 € 

Fogars de Montclús 466 79 750 43 22 894 1.121,06 € 

Franqueses del Vallès, les 19.768 178 0 4 22 204 1.757,00 € 

Garriga, la 16.227 284 0 0 61 345 1.657,84 € 

Granollers 60.981 1.207 0 0 33 1.240 6.161,55 € 

Gualba 1.481 21 324 0 77 422 625,46 € 

Lliçà d'Amunt 15.111 0 0 18 72 90 1.263,02 € 

Lliçà de Vall 6.480 0 0 0 12 12 509,32 € 

Llinars del Vallès 9.838 0 0 66 39 105 878,63 € 

Martorelles 4.794 0 0 0 0 0 366,03 € 

Mollet del Vallès 51.133 635 0 0 0 635 4.675,06 € 

Montmeló 8.784 58 0 0 0 58 741,09 € 

Montornès del Vallès 16.263 24 0 15 6 45 1.296,33 € 

Montseny 321 116 429 50 50 645 807,66 € 

Parets del Vallès 19.041 64 0 0 0 64 1.531,51 € 

Roca del Vallès, la 10.666 0 0 0 22 22 841,07 € 

Sant Antoni de Vilamajor 6.095 16 0 8 39 63 541,85 € 

Sant Celoni 17.754 171 0 27 22 220 1.622,66 € 

Sant Esteve de 
Palautordera 2.749 32 0 18 50 100 331,31 € 

Sant Feliu de Codines 6.184 0 0 0 22 22 498,87 € 

Sant Fost de Campsentelles 8.722 0 0 0 61 61 740,00 € 

Sant Pere de Vilamajor 4.371 0 0 29 77 106 462,43 € 

Santa Eulàlia de Ronçana 7.192 0 210 25 22 257 861,16 € 

Santa Maria de Martorelles 882 0 0 0 0 0 67,34 € 

Santa Maria de 
Palautordera 9.325 32 0 25 66 123 861,32 € 

Tagamanent 333 0 0 15 17 32 64,28 € 

Vallgorguina 2.854 0 0 15 94 109 350,25 € 

Vallromanes 2.530 190 510 14 55 769 1.126,87 € 

Vilalba Sasserra 688 0 0 0 0 0 52,53 € 

Vilanova del Vallès 5.339 197 0 0 17 214 667,47 € 

Vallès Oriental  406.289 3.823 2.739 477 1.197 8.236 40.000,00 € 

FONT: IDESCAT 
Dades Població:Padró municipal d'habitants per sexe. Xifres oficials. Municipis de la comarca. Vallès 
Oriental. 2018 
 
Dades Places: Allotjaments turístics 2018. Oferta municipal d'establiments turístics de la Generalitat 
de Catalunya. Aquest any s'han afegit les dades d'habitatges d'ús turístic 
 
(Enllaç a la base de dades) 
 
Per tot això PROPOSO, 
 
1. Aprovar el Pla de d’Acció del Servei de Turisme per a l’any 2020, supeditat a l’aportació 

econòmica de Diputació de Barcelona en el marc del contracte programa.” 



 
 
 

 

 
 

 
 
2. El 13 de novembre 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 68 de la Llei de turisme disposa que corresponen als ajuntaments, sens 

perjudici de les competències establertes per la legislació de règim local, les atribucions 
següents: 
 
a) La promoció i la protecció dels recursos turístics d’interès municipal.  
.../... 
d) L’elaboració dels instruments de planejament que tenen atribuïts d’acord amb la 
legislació vigent.  
.../....  
h) La participació en el procés d’elaboració del Pla de turisme de Catalunya.  
i) L’exercici de les competències turístiques que els delega o els assigna l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb allò establert per la legislació de règim 
local. 
 
L’article 70 de la Llei de turisme disposa que corresponen als consells comarcals, sens 
perjudici de les competències establertes per la legislació de règim local, entre d’altres, 
les atribucions següents: 
 
a) La declaració de recursos turístics d’interès comarcal, la protecció i el foment 
d’aquests recursos i, si escau, la iniciativa perquè siguin declarats recursos turístics 
essencials.  
 
b) La coordinació dels municipis de la comarca, si obté la declaració de comarca 
d’interès turístic o si més d’un dels municipis que la integren obté la de municipi turístic, 
en els termes establerts per la legislació de règim local.  
 
c) La col·laboració en les iniciatives empreses per l’Administració de la Generalitat per 
promoure la imatge de Catalunya com a marca turística.  
 
d) La promoció dels recursos turístics de la comarca.  
 
e) La iniciativa per a obtenir la qualificació de comarca d’interès turístic o les 
denominacions geoturístiques que coincideixin amb llur àmbit territorial.  
 
f) La creació i el sosteniment de l’oficina comarcal d’informació turística corresponent, 
que tenen caràcter obligatori en el cas que la comarca sigui declarada d’interès turístic, i 
potestatiu en la resta de casos.  
 
g) L’emissió d’informes en relació amb les sol·licituds presentades pels municipis de llur 
àmbit territorial per a esdevenir municipis turístics.  
 
h) La participació en el procés d’elaboració del Pla de turisme de Catalunya.  
 
i) L’exercici de les competències turístiques que els delega o els assigna l’Administració 
de la Generalitat, d’acord amb el que estableix la legislació de règim local.  

 



 
 
 

 

 
 

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. 

 
2. 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-. 
 
I en tot cas, d’acord amb el que disposa l’epígraf 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril el 
municipi exercirà competències en els termes de la legislació de l’Estat i de les 
comunitats autònomes en matèria de turisme; que l’article 66.3 del Text refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya assigna com a pròpies en aquesta matèria. 
 

3. L’article 14.2.g) del Text refós de Llei de l’organització comarcal aprovada per Decret 
Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa que el Ple és el competent per aprovar els 
plans comarcals. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO, al Ple que acordi:  
 
1. Aprovar el Pla d’accions de turisme per a l’any 2020 transcrit en l’informe de la relació 

de fets.  
 

2. Condicionar l’acord precedent al finançament de la Diputació de Barcelona.  
 

3. Notificar aquests acords a la Diputació de Barcelona i traslladar-lo als ajuntaments 
interessats.” 

 
El president 
 
Alguna intervenció al respecte?  
 
El senyor Enric Gisbert i Tomàs 
 
Sí, seguint el fil del que deia el Marc Candela abans, que ens ho feu arribar, al menys per 
poder-lo veure, si no és que estem votant sense saber què votem. 
 
El senyor Carles Fernández Pérez 
 
Sí, hem fet dues reunions, una tècnica i una altra política amb els ajuntaments, on se’ls hi ha 
explicat el pla i ha estat validat pels ajuntaments, i també vam fer una reunió tecnico-privada 



 
 
 

 

 
 

on hi havia ens privats i els tècnics municipals, i una altra reunió amb els regidors de turisme 
dels ajuntaments, que van validar aquest pla. 
 
El president 
 
Jo demano eh? Si no se’ls hi ha passat, això se’ls hi ha de passar. 
 
El secretari accidental 
 
Sí, està disponible a la carpeta del conseller, si no ha col·lapsat el sistema, des de la data de 
la convocatòria. 
 
El president 
 
Molt bé, alguna intervenció més? Passaríem a votació. 
 
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 30 membres assistents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
PER URGÈNCIA 
 
PRESIDÈNCIA 
 
1. Nomenar un representant al Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental. 
 
Llegida la part dispositiva de la proposta de Presidència, de 20 de novembre de 2019, que 
és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. L’11 de març de 1998, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va acordar 

constituir el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental i va aprovar els seus 
Estatuts pels quals s’havia de regir. El 28 de juliol de 1999, el Ple aprovà la modificació 
d’aquests Estatuts. 

 
2. El 27 de juny de 2018, el Consell Plenari del Consorci per a la Gestió dels Residus del 

Vallès Oriental va aprovar inicialment la modificació dels Estatuts de l’entitat, la qual va 
esdevenir aprovada definitivament i publicat el text íntegre dels Estatuts al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona de data 15 d’abril de 2019. 

 
3. L’article 4 dels Estatuts disposa que els objectius generals del Consorci són:  
 

d) La construcció, l'explotació, la conservació i el manteniment de les instal·lacions 
necessàries per a les operacions de tractament, reciclatge i disposició controlada de 
residus sòlids municipals i assimilables i tots aquells d’acord amb la normativa 
aplicable en la matèria.  

 
e) El foment de l’aplicació de la recollida selectiva i del reciclatge dels residus 

municipals i assimilables que puguin ser acollits.  
 

f) La gestió unificada, en l’àmbit del Vallès Oriental, de les activitats i competències per 
qualsevol de les formes admeses que la legislació vigent atribueixi als ens 
consorciats, en matèria de gestió de residus.  



 
 
 

 

 
 

 
4. L’article 7 dels Estatuts estableix que l’òrgan suprem de deliberació i decisió del Consorci 

és el Consell Plenari i estarà integrat per cadascun dels representants dels ens 
integrants al Consorci. 

 
El Consell Plenari es renovarà cada quatre anys, amb motiu de les eleccions municipals. 
 
Cada membre del Consorci gaudirà de representació dins el Consell Plenari, mitjançant 
un representant, a excepció del Consell Comarcal del Vallès Oriental la representació del 
qual serà de tants representants com vots tingui. 
 
L’elecció dels representants l’efectuarà cada membre, en la forma prevista en la 
normativa de règim jurídic pròpia de cada ens consorciat. 

 
5. L’article 17.3 dels Estatuts estableix que el Consell Comarcal del Vallès Oriental té 4 vots 

ponderats. 
 

6. El 25 de setembre de 2019, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, va acordar, 
entre d’altres, nomenar a la senyora Núria Carné i Navarro com a  representant del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental al Consell Plenari del Consorci per a la Gestió dels 
Residus del Vallès Oriental. 

 
7. El 15 de novembre de 2019, mitjançant escrit amb registre d’entrada núm. 

E2019015951, la senyora Núria Carné i Navarro va presentar la seva renúncia a seguir 
com a representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental al Consell Plenari del 
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental.  

 
 
FONAMENTS DE DRETS 
 
1. L’article 7 i 17 dels Estatuts del Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental. 
 
2. Els articles 269 i següents 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 l’article 312 i següents del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, referents al règim aplicable als consorcis; i Capítol VI de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

 
3. L’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en 

endavant LBRL, i l’article 114.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (en endavant, TRLMRLC), 
estableixen que els acords de les corporacions locals s’adopten, com a regla general, 
per majoria simple dels membres presents. Existeix majoria simple quan els vots 
afirmatius són més que els negatius. Nogensmenys, l’article 47.2 de la LBRL i l’article 
114.3 del TRLMRLC estableixen els supòsits en què es requereix el vot favorable de la 
majoria absoluta del nombre legal de membres de les corporacions. Així mateix, l’article 
114.2 del TRLMRLC preveu els supòsits en què 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. 
 
En aquest sentit, aquest acord no requereix de majoria absoluta per a la seva aprovació, 
essent suficient la seva adopció per majoria simple. 

 



 
 
 

 

 
 

4. L’article 14.2.q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, i l’article 23.1.n) del Reglament orgànic 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental, d’acord amb els quals correspon al Ple exercir 
les atribucions que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans. 

 
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Prendre coneixement de la renúncia de la senyora Núria Carné i Navarro com a 

representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental al Consell Plenari del Consorci per 
a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental.  
 

2. Nomenar la consellera comarcal senyora Anna Cella i Navarro com a representant del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental al Consell Plenari del Consorci per a la Gestió dels 
Residus del Vallès Oriental.  
 

3. Notificar aquest acord al Consorci i a les persones interessades, fent constar a la 
persona designada que el càrrec s’entendrà acceptat si no manifesta el contrari en el 
termini de dos dies següents a la notificació d’aquest acord.”  

 
 
El president 
 
Alguna intervenció al respecte? Passaríem a votació. 
 
El Ple aprova la proposta amb els 29 vots a favor de, per part del Grup Comarcal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores Marc Candela i Callado, Núria Carné i 
Navarro, Anna Cella i Navarro, Assia Cherdal i Roukha, Joan Josep Galiano i Peralta, Enric 
Gisbert i Tomas, Pamela Isús i Sauri, Ignasi Martínez Murciano, Magalí Miracle i Rigalós, 
Imma Ortega i Martí i Marina Planellas i Alegre; per part del Grup Comarcal Socialista, els 
senyors i les senyores Emiliano Cordero Soria, Eva Maria Díaz Medina, Carles Fernández 
Pérez, Marialluïsa Ferré Garcia, Francesc Juzgado Mollá, Joan Ramon i Bernabé, Francesc 
Sánchez Castilla, Juan Manuel Segovia Ramos i Eduard Vallhonesta Alarcón; per part del 
Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts) per Catalunya, els senyors i les senyores 
Gemma Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, Francesc Colomé Tenas, Joan Daví Mayol, 
Joan Pons Fiori i Marc Uriach Cortinas; per part del Grup Comarcal d’En Comú Guanyem, 
els senyors Jordi Manils Tavío i José Antonio Montero Domínguez i per part del Grup 
Comarcal CUP Vallès Oriental – Alternativa Municipalista, el senyor Luís Toral Ortega. I 
l’abstenció per part del Grup Comarcal de Ciutadans, del senyor Manuel Losada Seivane, 
 
 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
2. Aprovar la modificació de les bases que regeixen la convocatòria de les proves 
selectives per a la selecció i provisió de llocs de treball de l’Oferta pública d’ocupació 
de 2019, aprovades pel Ple de 25 de setembre de 2019. 
 
Llegida la part dispositiva de la proposta de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 20 de 
novembre de 2019, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 



 
 
 

 

 
 

1. El 10 d’abril de 2019, el Ple del Consell Comarcal va aprovar l’oferta pública d’ocupació 
de 2019. 
 

2. El 25 de setembre de 2019, el Ple del Consell Comarcal va aprovar les Bases i els 
annexos que regeixen la convocatòria de les proves selectives per a la selecció de 7 
places incloses en l’oferta pública d’ocupació de l’any 2019. 

 
3. L’annex II de les esmentades bases és incomplet i en comptes de 36 temes haurien de 

ser 60 temes tal i com estableix l’article 8.3 del Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel 
qual s'estableixen les regles bàsiques i els programes mínims al fet que ha d'ajustar-se 
el procediment de selecció dels funcionaris d'Administració Local. 

 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. 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. 

 
2. 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. 
 

3. 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. 
 

4. 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. 

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar la modificació de l’annex II de les Bases que regeixen la convocatòria de les 

proves selectives per a la selecció de 7 places incloses en l’oferta pública d’ocupació de 
l’any 2019, afegint els temes següents: 
 
37. Objecte i àmbit d’aplicació de la Llei de contractes del sector públic. Delimitació dels 

tipus contractuals. Contractes subjectes a una regulació harmonitzada. Contractes 
administratius i contractes privats. 

38. Necessitat i idoneïtat del contracte. Termini de durada dels contractes. Llibertat de 
pactes i contingut mínim dels contractes. Perfecció i forma del contracte. 

39. Competència per contractar a les entitats locals. Responsable del contracte i perfil 
del contractant.  

40. Plataforma de contractació de l’Estat. Òrgans de contractació. Òrgans d’assistència. 
Òrgans consultius. 

41. Aptitud per contractar amb el sector públic. Condicions d’aptitud. Empreses no 
comunitàries. Acreditació de la capacitat d’obrar. Prohibicions de contractar: prova. 
Solvència. Mitjans d’acreditar la solvència. Classificació de les empreses.   



 
 
 

 

 
 

42. Objecte del contracte. Preu. Càlcul del valor estimat dels contractes. Revisió de 
preus en el contractes de les administracions públiques.  

43. Garanties exigibles en la contractació del sector públic. 
44. Expedient de contractació dels contractes de les administracions públiques: 

tramitació ordinària i tramitació abreujada. Plecs de clàusules administratives i 
prescripcions tècniques.  

45. Regles aplicables a la preparació dels contractes subscrits per poders adjudicadors 
que no tinguin el caràcter d’administracions públiques i de contractes subvencionats. 

46. Adjudicació dels contractes de les administracions públiques. Principis d’igualtat i 
transparència. Confidencialitat. Publicitat.  Terminis de presentació de les sol·licituds. 
Proposicions dels interessats. Presentació de la documentació acreditativa del 
compliment dels requisits previs. Variants o millores. Successió en el procediment.  

47. Criteris de valoració de les ofertes. Adjudicació provisional i definitiva del contracte. 
Ofertes amb valors anormals o desproporcionats. Obligacions d’informació sobre el 
resultat del procediment. Formalització del contracte.  

48. Adjudicació dels contractes de les administracions públiques. Procediment obert. 
Procediment restringit. Procediment negociat. Diàleg competitiu. Normes especials 
aplicables als concursos de projectes. 

49. Efectes, compliment i extinció dels contractes administratius. 
50. Disposicions comuns a les subvencions públiques. Procediments de concessió i 

gestió.  
51. Control financer de les subvencions. Reintegrament.  
52. El pressupost i la despesa pública. Contingut i aprovació. 
53. Els recursos turístics en el marc de la Llei 13/2002, de 21 de juny de turisme de 

Catalunya. 
54. Regulació vigent d’establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic. 
55. Les administracions turístiques en el marc de la Llei 13/2002, de 21 de juny de 

turisme de Catalunya. 
56. Impost sobre estades en establiments turístics. 
57. Estratègies per un desenvolupament turístic sostenible 
58. Potencialitats turístiques del Vallès Oriental 
59. Estratègia i àrees de treball de la Diputació de Barcelona en matèria de promoció 

turística 
60. Impacte econòmic de l’activitat turística al Vallès Oriental” 

 
El president 
 
Alguna intervenció al respecte? Passaríem a votació. 
 
El Ple aprova el dictamen amb els 18 vots a favor de, per part del Grup Comarcal Socialista, 
els senyors i les senyores Emiliano Cordero Soria, Eva Maria Díaz Medina, Carles 
Fernández Pérez, Marialluïsa Ferré Garcia, Francesc Juzgado Mollá, Joan Ramon i 
Bernabé, Francesc Sánchez Castilla, Juan Manuel Segovia Ramos i Eduard Vallhonesta 
Alarcón; per part del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts) per Catalunya, els senyors i 
les senyores Gemma Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, Francesc Colomé Tenas, Joan 
Daví Mayol, Joan Pons Fiori i Marc Uriach Cortinas; per part del Grup Comarcal d’En Comú 
Guanyem, els senyors Jordi Manils Tavío i José Antonio Montero Domínguez i per part del 
Grup Comarcal de Ciutadans, del senyor Manuel Losada Seivane. I les 12 abstencions de, 
per part del Grup Comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les 
senyores Marc Candela i Callado, Núria Carné i Navarro, Anna Cella i Navarro, Assia 
Cherdal i Roukha, Joan Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomas, Pamela Isús i Sauri, 
Ignasi Martínez Murciano, Magalí Miracle i Rigalós, Imma Ortega i Martí i Marina Planellas i 
Alegre i per part del Grup Comarcal CUP Vallès Oriental – Alternativa Municipalista, el 
senyor Luís Toral Ortega. 



 
 
 

 

 
 

 
 
 
II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL 
 
1. Donar compte dels decrets de Presidència del 230/2019, de 20 de setembre, al 
285/2019, de 31 d'octubre de 2019. 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de Presidència del 
230/2019, de 20 de setembre, al 285/2019, de 31 d'octubre de 2019. 
 
2. Donar compte dels decrets de Gerència del 1355/2019, de 20 de setembre de 2019 al 
1661/2019, de 7 de novembre de 2019. 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de Gerència del 
1355/2019, de 20 de setembre de 2019 al 1661/2019, de 7 de novembre de 2019. 
 
3. Donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis que preveu 
la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per 
la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials. (3r trimestre 2019) 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, de l’informe trimestral sobre el 
compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat 
en les operacions comercials. (3r trimestre 2019), següent: 
 
“1.- Introducció i marc legal. 
 
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (LLCM), determina en 
el seu article quart l'obligatorietat de les Corporacions locals d'elaboració i remissió al Ministeri 
d'Economia i Hisenda d'un informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos per al 
pagament de les obligacions de cada entitat local. 
 
L’article 4 de l’esmentada Llei 15/2012 estableix l’obligació pels tresorers o , en el seu defecte els 
Interventors de les Corporacions locals d’elaborar trimestralment un informe sobre el compliment dels 
terminis previstos en la Llei del pagament de les obligacions de l’Entitat local, que ha d’incloure 
necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les que s’estigui incomplint 
el termini. 
 
 
2.- Dades corresponents al períodes de morositat. 
 
Per realitzar aquest informe s’han pres les dades de les factures pagades durant el trimestre de 
referència per part del Consell Comarcal que s’han comptabilitzat pel registre de factures del 
programa de comptabilitat. 
 

Factures pagades a data 30/09/2019 

 
Així doncs, durant el tercer trimestre de l’exercici 2019 el Consell Comarcal del Vallès Oriental ha 
comptabilitzat un nombre de  439 pagaments de factures registrades per comptabilitat segons el 
quadrant següent: 
 



 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

Factures pendents de pagament a data 30/09/2019 

 
Durant el tercer trimestre de l’exercici 2019 el consell Comarcal del Vallès Oriental ha comptabilitzat 
un nombre de factures pendents de pagament pel registre de factures al final del període segons els 
següents quadres. 
 
Aquests pagaments pendents es troben diferenciats d’acord amb la circular del Ministeri, en les 
classificacions sense import se suposa que no existeixen despeses i no apareixen reflectides. 
 

 
 
 
El període mig de pagament a proveïdors durant el present trimestre es: 
 
 

Códi 
entitat 

Entitat Rati 
operacions 
pagades 

Rati 
operacions 
pendents 

de 
pagament 

Període 
mitjà de 

pagament 
trimestral 



 
 
 

 

 
 

09-08-
011-
RR-000 

Cm. 
Vallès 
Oriental 

(2,46) (0,00) (2,46) 

 
 

Interessos de demora pagats en el trimestre  

 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental no ha satisfet i/o pagat cap import en concepte d’interessos 
de demora pel període excedit entre el dia de pagament i el dia legalment establert. 
 
 
3.- INFORME D’INTERVENCIÓ 
 
En relació als articles 5.3 i 5.4 de la Llei 15/2010, de 15 de juliol, de mesures contra la morositat en 
les operacions comercial. 
 
Art. 5.3 de la Llei 15/2010. Transcorregut un mes des de l’anotació en el registre de la factura o el 
document justificatiu sense que l’òrgan gestor hagi procedit a tramitat l’oportú expedient de 
reconeixement de l’obligació o perquè justifiqui per escrit la falta de tramitació d’aquest expedient, 
segons la relació següent: 
 

Entitat Nombre Quantia 

Consell Comarcal del Vallès Oriental  0 0,00 € 

 
Art. 5.4 de la Llei 15/2010. Relació de les factures o els documents justificatius respecte als quals 
hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el dit registre i no s’hagin tramitat 
els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o l’òrgan gestor n’hagi justificat 
l’absència de tramitació, segons la relació següent: 
 

Entitat Nombre Quantia 

Consell Comarcal del Vallès Oriental  0 0,00 € 

” 

 
 
31. Precs i preguntes. 
 
El president 
 
Contestarem les preguntes que van quedar per constestar. Es van contestar diverses 
preguntes directes aquí, el Marc Candela va fer dues, el Luis Toral en va fer una, la Pamela 
Isús en va fer una, la Núria Carné en va fer una i el Joan Galiano en va fer dues, aquestes 
es van contestar, i en quedaven 3 per contestar. 
 
Una del senyor Marc Candela, que demanava que en el punt 11 del darrer Ple, que era el 
que s’aprova la gerència, tenim dubtes de si l’informe era positiu o negatiu. 
 
El secretari accidental 
 
L’informe és positiu d’acord amb les previsions del Reglament orgànic que disposa que és 
necessari menester una monografia per poder abordar el procés de selecció d’aquest òrgan. 
 
El president 
 
El senyor Enric Gisbert demana una comparativa de despeses del president i gerent, del 
2018 i 2019, tot el 2018 i el que hi hagi de 2019, despeses que s’hagin produït a través de 



 
 
 

 

 
 

càrrec, extracte de targeta. Això demà se’ls hi passarà perquè el senyor Ignasi Valls o té en 
un altre cotxe, però el compromís és que demà ho passeu per correu electrònic a tots els 
portaveus. 
 
I l’últim punt, la Marina Planellas, voldríem demanar una relació dels llocs de treball nous 
que s’han generat des del 19 de juliol fins la data d’avui. 
 
M’han passat una relació dels treballadors, són 13 places: 
 

Alta Àrea     Lloc Jornada 
Tipus 
contracte 

25/07/2019 PSI T.GESTIÓ A2 
Educadora Social Caldes 
(substitució IT) 

100% 

D'INTERINITAT 
GENERAL - 
TEMPS 
COMPLET 

19/08/2019 PSI T.GESTIÓ  A2 
Coordinadora PSI Baix 

Montseny 
100% 

D’OBRA I 
SERVEI 
DETERMINAT 

09/09/2019 MAT T.GESTIÓ A2 
Arquitecte Campins, Cànoves i 

Tagamanent  
72% 

FUNCIONARI 
INTERÍ 

31/10/2019 PIV T.GESTIÓ A2 
Tècnic PIV-Tècnica suport 

formació 
100% 

TREBALL EN 
PRÀCTIQUES 
TEMPS 
COMPLET 

31/10/2019 SECRETARIA T.GESTIÓ A2 

Tècnic secretaria-Definició del 
pla de contractació del Consorci 
per a la gestió de residus del VO 

2020 

100% 

TREBALL EN 
PRÀCTIQUES 
TEMPS 
COMPLET 

31/10/2019 DL T.GESTIÓ A2 
Tècnica desenvolupament Local 

– projecte observatori de 
polígons d’activitat econòmica 

100% 

TREBALL EN 
PRÀCTIQUES 
TEMPS 
COMPLET 

31/10/2019 SECRETARIA T.GESTIÓ A2 
Tècnica secretaria-Disseny de la 

política pública de recollida de 
residus 

100% 

TREBALL EN 
PRÀCTIQUES 
TEMPS 
COMPLET 

31/10/2019 
SERVEIS 

PERSONALS 
T.GESTIÓ A2 

Tècnica serveis personals-
Assistència jurídica a l’oficina 

d’habitatge 
100% 

TREBALL EN 
PRÀCTIQUES 
TEMPS 
COMPLET 

31/10/2019 SECRETARIA T.GESTIÓ A2 
Tècnica secretaria – suport per 
la implementació de clàusules 

socials 
100% 

TREBALL EN 
PRÀCTIQUES 
TEMPS 
COMPLET 

31/10/2019 INTERVENCIÓ T.GESTIÓ A2 Tècnic d’intervenció 100% 

TREBALL EN 
PRÀCTIQUES 
TEMPS 
COMPLET 

31/10/2019 SECRETARIA T.GESTIÓ A2 
Tècnic secretaria- Anàlisi del 

servei de SAD 
100% 

TREBALL EN 
PRÀCTIQUES 
TEMPS 
COMPLET 

31/10/2019 PSI T.GESTIÓ A2 
Tècnica PSI – Suport tècnic a 

l’Àrea de PSI 
100% 

TREBALL EN 
PRÀCTIQUES 
TEMPS 
COMPLET 

07/11/2019 PSI ADMINISTRATIVA C1 Administrativa PSI - La Garriga 100% 

D’OBRA I 
SERVEI A 
TEMPS 
COMPLET 

 
 



 
 
 

 

 
 

T’ho entrego a tu com a portaveu (Marc Candela) perquè ho tingueu. 9 d’aquests són en 
pràctiques. 
 
El senyor Joan Josep Galiano i Peralta 
 
S’ha comentat a l’acta, qui va fer la pregunta va ser la companya Anna Cella i no la Marina 
Planellas. 
 
El president 
 
M’han posat Marina Planellas. Fem el canvi. Queden totes contestades excepte el tema de 
la targeta, quan us ho passem, us demano, és un tema de privacitat també això, vigilem. 
 
Passaríem a precs i preguntes generals. 
 
El senyor Marc Candela i Callado 
 
Contestant el que dèiem, com a deures de consellers és que això sigui confidencial, i així 
serà. Després sobre el tema documentació que requeríem abans, no ho hem fet en tots els 
punts, només en aquells que creiem que cal un treball de llegir-ho i d’empapar-ho i que 
podem tenir un interès polític, més enllà, i és cert, aquí la gent s’ha posat nerviosa i tampoc 
ho he entés, coneixem perfectament que està a la carpeta, que està penjat, però sí que 
demanem és que, a més a més a alguns dels nostres ajuntaments ho fem, és allò que volem 
que tingui un ampli suport, doncs ho passem abans, és un tema de deferència, i d’aquesta 
manera poder-ho treballar tots millor, amb temps i intentar consensuar aquelles coses que 
creiem que són importants i troncals per a aquest Consell, si heu vist a la majoria hem votat 
a favor, de fet crec que poques coses hem votat en contra i si no ens abstenim, i de fet 
d’aquestes que hem reclamat, una hem votat a favor i les altres dos ens hem abstingut, ho 
dic perquè el que estem demanant és aquesta deferència i sabem perfectament com 
funciona el reglament i si està penjat, està publicat. 
 
I només per acabar, agraïm el tema de que se’ns hagin contestat, nosaltres entenem la 
situació del gerent en aquesta contestació i per tant, cap problema, el que sí que també, 
tenim alguna instància que vam presentar en el mes de setembre, presentada pel senyor 
Joan Galiano, que no se’ns ha contestat, i una instància també, finals de setembre, no tinc la 
data, que vam demanar com a grup comarcal per un tema que necessitem del banc, que 
tampoc se’ns ha contestat, i per tant el que volem requerir és que si us plau se’ns contestés, 
era un tema de qui formava part del grup comarcal. Ho dic sense cap problema, en tot cas 
després amb el secretari ja li passarem exactament quin número d’instància és.  
 
I després també, un tema que volíem mirar en el ROC, que no hem acabat de trobar ara a 
última hora, com que no ens havien contestat les preguntes, ens sorgia un dubte, quin és el 
termini que marca el ROC de contestació de les preguntes en el Ple, sense cap mena de 
voluntat més enllà, però si ens ho pogués aclarir, si no és ara oralment, per escrit no hi 
haurà cap problema. 
 
El gerent 
 
Quina instància us falta per contestar? 
 
El senyor Joan Josep Galiano i Peralta 
 
El llistat aquell de les mocions que havien quedat pendents, i tot això, que va quedar 
contestat en el Ple per part del senyor secretari, que es mantenia tot. 



 
 
 

 

 
 

 
El president lliura al senyor Marc Candela i Callado, com a portaveu del grup comarcal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, la llista de les mocions aprovades pel Ple del Consell 
Comarcal en el mandat 2015-2019 
 
El senyor Luis Toral Ortega 
 
Abundant una mica en el tema de que es passi la documentació als consellers per poder-la 
estudiar, poder fer propostes tant polítiques com de qualsevol altre tipus, ara que s’estan 
apropant els pressupostos, demanaria que tota la documentació possible per poder tenir una 
opinió formada a l’hora de venir a aprovar els pressupostos se’ns fes arribar, tota la 
documentació que sigui adient. 
 
El president 
 
Alguna intervenció més? Contesto. 
 
Emplaço als consellers del govern que, quan hi hagi un tema important, o que es cregui 
important, com siguin reglaments, plans, etc., sí que complim el tràmit posant-ho a la carpeta 
del conseller, però sí que és bo que una setmana o 15 dies abans, tot i que l’administració 
va a 200 per hora, i anem a 200 per hora als nostres ajuntaments, que en aquests moments, 
si més no, als portaveus de l’oposició, se’ls hi faci arribar en temps i forma perquè puguin fer 
alguna aportació en aquest aspecte. Emplaço als consellers del govern perquè ho facin, 
perquè a més a més ho trobo un raonament just. Tot i que és això, a vegades dins el mateix 
govern ens trobem coses que les àrees fan i que l’àrea del costat se la troba, però hem de 
mirar de fer-ho perquè és un tema de transparència, no hi ha res a amagar, sinó al contrari, i 
com més suport i hagi millor, com més unanimitat hi hagi, evidentment millor. 
 
Amb el tema de les instàncies, us passo la relació de les mocions aprovades, per tant, ho 
donem per contestat. 
 
I el tema del banc, és una cosa que us toca a Secretaria, per tant us emplaço que demà 
mireu de solucionar-ho. D’acord? - Tot seguit, el secretari accidental li explica al portaveu del 
Grup Comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya com consultar la documentació 
demanada, que se’ls havia enviat amb anterioritat -. 
 
Crec que aquesta vegada queda tot contestat excepte el que l’Ignasi us enviarà demà per 
correu electrònic, per tant tot debatut. 
 
 
S’aixeca la sessió a les dinou hores i quaranta minuts, de la qual cosa, com a secretari 
accidental, dono fe, amb el vistiplau del senyor president. 
 
Document signat electrònicament. 
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