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Núm. DATA CONCEPTE 

1/2016  4 de gener Resolució SAD 13/091/2015  

2/2016  7 de gener Resolució SAD 13/090/2015  

3/2016  7 de gener Resolució SAD 13/092/2015  

4/2016  7 de gener Resolució SAD 13/093/2015  

5/2016  8 de gener Resolució SAD 25/060/2015  

6/2016  11 de gener Resolució SAD 14/037/2015  

7/2016  11 de gener Resolució SAD 18/053/2015  

8/2016  11 de gener Contractació  de la senyora AC 

9/2016  11 de gener Contractació  de la senyona MM per al Programa Treball i Formació, aturats de llarga durada 

10/2016  11 de gener Nomenament del senyor JG com a funcionari interí 

11/2016  12 de gener Resolució SAD 34/029/2015  

12/2016  12 de gener Baixa definitiva SAD 25/034/2013  

13/2016  12 de gener Aprovar el suplement 42 del contracte privat formalitzat amb Surne, Mútua de Seguros i 
Reaseguros a Prima Fija, d’assegurança col•lectiva de vida del personal del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental 

14/2016  13 de gener Resolució SAD 18/054/2015  

15/2016  13 de gener Autoritzar lel pagament i l'assistència del senyor JV a una jornada organitzada pel Col·legi de 
Secretaris, Interventor i Tresorers d'administració local de Barcelona 

16/2016  13 de gener Cessament com funcionari interí del senyor JG a instància seva 

17/2016  13 de gener Altres  Pagament i compensació ajt. De Cardedeu 

18/2016  13 de gener Ordenar la devolució d’ingressos indeguts corresponent a la beca del Ministerio de Eduación 
Cultura i Esports 

19/2016  13 de gener Aprovar la justificació del mes de desembre corresponent a l’ajut individual de desplaçament per 
al curs 2015-2016 a l’alumne ESG 

20/2016  13 de gener Aprovar la justificació del mes de desembre corresponent a l’ajut individual de desplaçament per 
al curs 2015-2016 a l’alumne JCB 

21/2016  13 de gener  Altres  Deixar sense efecte diverses liquidacions del servei de transport escolar no obligatori 

22/2016  14 de gener   Autoritzar l’accés a la plataforma electrònica de contractació menor del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental VORTAL del personal del Consell Comarcal 

23/2016  14 de gener   Fer efectiva l’entrada en vigor de les normes de contractació menor del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental a partir de l’1 de febrer de 2016. 

24/2016  14 de gener   Aprovar el contingut i la signatura d’un Annex als contractes aprovats mitjançant els decrets de 
Gerència 196/2015, de 2 de març, 203/2015, de 4 de març, 204/2015, de 4 de març, 328,/2015, 
de 8 d’abril, d’aprovació de diversos contractes en relació amb l’execució el projecte Programa 
d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya Joves per l’ocupació 

25/2016  14 de gener   Aprovar el contingut i la signatura d’un contracte de serveis per a l’adaptació i validació de 
l’Escala d’Exclusió Social-Model UA per al mesurament del nivell d’inclusió-exclusió de les 
persones usuàries dels Serveis Socials del Consell Comarcal del Vallès Oriental amb la 
Universitat d’Alacant 

26/2016  14 de gener   Atorgar l’ajut a l’assistent a l’acció formativa “Atenció al client i tècniques de venda” 

27/2016  14 de gener   Aprovació de la relació de factures número 851/2015 

28/2016  18 de gener Revisió (inclou modificació) SAD 33/024/2015  

29/2016  19 de gener Revisió (inclou modificació) SAD 29/035/2014  

30/2016  19 de gener Resolució SAD 27/002/2016  

31/2016  19 de gener   Aprovació de la relació de propostes de despesa número 10. 

32/2016  19 de gener Baixa definitiva SAD 34/008/2009  

33/2016  19 de gener   Aprovar la justificació del mes de desembre corresponent a l’ajut individual de desplaçament per 
al curs 2015-2016 a l’alumne RRC. 

34/2016  19 de gener Baixa definitiva SAD 29/058/2015  

35/2016  19 de gener Baixa definitiva SAD 29/048/2015  

36/2016  19 de gener Baixa definitiva SAD 18/032/2014  

37/2016  19 de gener Finalització contracte senyora MF 

38/2016  19 de gener Contractació  de la senyora MF 

39/2016  19 de gener Resolució SAD 22/023/2015  

40/2016  20 de gener Altres  Atorgar una bestreta a la senyora MT 

41/2016  20 de gener Aprovar l’expedient per a la contractació menor del servei de supervisió de l’Equip d’Atenció a la 
Infància i a l’Adolescència del Vallès Oriental, d’acord amb les característiques i condicions que 
preveu l’informe de la cap de l’Àrea reproduït a la relació de fets 

42/2016  20 de gener Altres  Autoritzar lel pagament i l'assistència de la senyora CT a una jornada organitzada pel 
Col·legi de Secretaris, Interventor i Tresorers d'administració local de Barcelona 

43/2016  20 de gener   Aprovar el padró corresponent al mes de gener de 2016,  d’acord l’ordenança reguladora del 
preu públic per a la prestació del servei de transport adaptat 

44/2016  21 de gener Revisió (inclou modificació) SAD 18/031/2010  

45/2016  21 de gener   Aprovar l’expedient per a la contractació menor del servei retolació i col•locació de l’emblema del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental 

46/2016  21 de gener Resolució SAD 33/042/2016  

47/2016  22 de gener Resolució SAD 13/094/2015  
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48/2016  22 de gener Resolució SAD 29/070/2016  

49/2016  22 de gener Revisió (inclou modificació) SAD 11/012/2015  

50/2016  22 de gener Resolució SAD 18/057/2016  

51/2016  22 de gener   Contracte menor per a la prestació del servei de mobilitat internacional de l'Oficina Jove del 
Vallès Oriental 

52/2016  25 de gener Altres  Atorgar una bestreta al senyor JM 

53/2016  25 de gener Resolució SAD 29/069/2016  

54/2016  26 de gener    Aprovació de la relació de factures número 861/2015 

55/2016  26 de gener    Aprovació de la relació de factures número 24/2016 

56/2016  27 de gener Resolució SAD 43/022/2016  

57/2016  27 de gener Resolució SAD 43/023/2016  

58/2016  27 de gener Atorgar a la senyora Anna Jané una reducció de jornada 

59/2016  27 de gener Autorització per fer hores extres a la senyora CG a la Fira Oli Vera 

60/2016  27 de gener Autoritzar el pagament  l'assistència de les senyores NG i CM  a la formació organitzada pel 
Col·legi d'educadores i educadors socials de Catalunya 

61/2016  27 de gener Rescabalar les despeses  per raons de servei del mes de desembre 

62/2016  27 de gener   Aprovar el contingut i la signatura d’un contracte de serveis amb Kronos Projects, SL 

63/2016  27 de gener Atorgar una gratificació al senyor JM 

64/2016  27 degener   Aprovació de la relació de propostes de despesa 869/2015 

65/2016  27 de gener Atorgar una gratificació per les substitucions al Registre General i l'atenció al públic al mes de 
gener 

66/2016  27 de gener Atorgar a la senyora Lucia Luaña Fernández una gratificació en concepte de deu anys d’antiguitat 
al Consell Comarcal 

67/2016  27 de gener Aprovació d'un complement de productivitat en relació amb  el personal dedicat al projecte 
d’enfortiment de la gestió municipal dels nuclis urbans de la zona de la Cassamance a Iguinchor i 
d’Oussouye 

68/2016  27 de gener Atorgar una gratificació a la senyora  EC 

69/2016  28 de gener Revisió (inclou modificació) SAD 25/031/2009  

70/2016  29 de gener   Aprovar l’expedient 4-C2016 per a la contractació menor del servei de gestió i publicitat de les 
xarxes socials de Turisme Vallès 

71/2016  29 de gener   Aprovar l’expedient 5-C2016 per a la contractació menor del disseny dels productes i materials 
de difusió de la Fira Guia’t 2016 

72/2016  29 de gener   Aprovar l’expedient 6-C2016 per a la contractació menor de la impressió dels productes i 
materials de difusió de la Fira Guia’t 2016 

73/2016  29 de gener Revisió (inclou modificació) SAD 11/013/2015  

74/2016  29 de gener Resolució SAD 27/003/2016  

75/2016  29 de gener Revisió (inclou modificació) SAD 14/060/2010  

76/2016  29 de gener Revisió (inclou modificació) SAD 14/004/2010  

77/2016  29 de gener Revisió (inclou modificació) SAD 25/010/2008  

78/2016  29 de gener Revisió (inclou modificació) SAD 18/044/2010  

79/2016  29 de gener Revisió (inclou modificació) SAD 18/030/2010  

80/2016  29 de gener Revisió (inclou modificació) SAD 27/002/2016  

81/2016  1 de febrer Resolució SAD 33/044/2016  

82/2016  1 de febrer Revisió (inclou modificació) SAD 41/016/2015  

83/2016  1 de febrer Altres  Autoritzar  l'assistència  a la senyora CG  a la formació organitzada per la UAB 

84/2016  1 de febrer Contractació  del senyor JR 

85/2016  2 de febrer Resolució SAD 33/043/2016  

86/2016  2 de febrer Altres  Autoritzar l'assistència i el pagament de la senyora CT a la formació organitzada per 
l'Escola d'Administració Pública de Catalunya 

87/2016  2 de febrer Resolució SAD 18/056/2016  

88/2016  2 de febrer Resolució SAD 25/061/2016  

89/2016  2 de febrer   Ordenar la devolució d’ingressos indeguts, en favor de l’usuari de transport adaptat Montserrat 
Fernández Picazo 

90/2016  2 de febrer Resolució SAD 13/095/2016  

91/2016  2 de febrer   Ordenar la devolució d’ingressos indeguts, en favor dels usuaris de transport adaptat 

/2016  2 de febrer   Acordar la baixa temporal del servei de transport adaptat atorgat a la senyora MAU amb efectes 
a 4 de desembre de 2015. 

92/2016  2 de febrer   Acordar la baixa temporal del servei de transport adaptat atorgat a la senyora MAU 

93/2016  2 de febrer   Extingir el servei de transport adaptat corresponent a la senyora ACR. 

94/2016  2 de febrer   Extingir el servei de transport adaptat corresponent al senyor DBV. 

95/2016  2 de febrer   Extingir el servei de transport adaptat corresponent a la senyora IMR. 

96/2016  2 de febrer   Extingir el servei de transport adaptat corresponent a la senyora TCC. 

97/2016  2 de febrer   Modificar la parada assignada al servei de transport adaptat a diversos usuaris. 

98/2016  2 de febrer   Aprovar la liquidació individual de seixanta-un mil cent vuitanta-nou euros amb disset cèntims 
(61.189,17€) corresponent al segon rebut del preu públic de transport escolar 

99/2016  2 de febrer   Autoritzar i disposar aquesta despesa amb càrrec a la partida pressupostària - ABS Informàtica, 
SL 
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100/2016  2 de febrer   Aprovació de la relació de propostes de despesa número 30 

101/2016  2 de febrer Resolució SAD 22/024/2016  

102/2016  2 de febrer   Reconèixer l’ingrés de dos-cents seixanta-cinc amb cinquanta euros (265,50 EUR) ingressats a 
comptabilitat el 23 de novembre de 2015, en concepte de cobrament de rebuts de transport 
adaptat des del mes de gener i fins el mes d’octubre de 2015 de la usuària Isabel Martínez i 
Rodríguez 

103/2016  3 de febrer   Aprovar l’expedient ordinari de contractació del servei d’implantació del sistema integral de 
qualitat turística espanyola en destinació (SICTED) a la comarca del Vallès Oriental. 

104/2016  3 de febrer   Acceptar la renúncia de l’endossament presentada per part de BBVA, SA - Operatòria 
Factoring/Confirming i, procedir al pagament de les factures abans relacionades a favor 
d'Autocares RAVIGO, SL 

105/2016  3 de febrer   Atorgar el fraccionamenen concepte de cobrament de rebuts de transport adaptat d'un usuari 

106/2016  3 de febrer Modificació de crèdits núm.  1 

107/2016  3 de febrer   Habilitar i autoritzar a la senyora CTV a fer transferències diferides de les bestretes de caixa fixa. 

108/2016  5 de febrer   Extingir el servei de transport adaptat corresponent al senyor JCT. 

109/2016  5 de febrer Revisió (inclou modificació) SAD 07/029/2015  

110/2016  5 de febrer   Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de quatre mil set-cents  seixanta-tres euros amb 
catorze cèntims (4.763,14 EUR) corresponents a la pòlissa d’assegurança número 1864941 de 
l’edifici del Consell Comarcal del Vallès Oriental per al període comprès entre l’1 de gener de 
2016 fins el 31 de desembre de 2016, amb càrrec a la partida 920.00.224.00.00 del Pressupost 
general d’ingressos i despeses del Consell Comarcal per a l’exercici 2016. 

111/2016  5 de febrer Autorització per fer hores extres a les senyores SS i NG a la Kedada de Castellterçol 

112/2016  5 de febrer   Aprovació de la relació de propostes de despesa 48 

113/2016  5 de febrer   Aprovació de la relació de factures número 61 

114/2016  8 de febrer Resolució SAD 41/024/2016  

115/2016  8 de febrer Revisió (inclou modificació) SAD 14/027/2015  

116/2016  8 de febrer Resolució SAD 27/005/2016  

117/2016  8 de febrer Resolució SAD 07/033/2016  

118/2016  8 de febrer   Autoritzar l'assistència i el pagament al senyor OFP per tal que pugui realitzar el Postgrau  
organitzat per la Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra 

119/2016  8 de febrer Altres  Nomenar representans per un tribunal de selecció de l'Ajuntament de Canovelles. 

120/2016  8 de febrer Altres  Autoritzar l'assistència i el pagament a la senyora EGG per tal que pugui realitzar la 
formació  organitzada per l'ESADE 

121/2016  9 de febrer Formació Gemma Andreu   

122/2016  9 de febrer   Aprovar la justificació del mes de gener corresponent a l’ajut individual de desplaçament per al 
curs 2015-2016 a l’alumne ESG 

123/2016  9 de febrer   Aprovar la justificació del mes de desembre corresponent a l’ajut individual de desplaçament per 
al curs 2015-2016 a l’alumne RRC 

124/2016  9 de febrer Resolució SAD 27/004/2016  

125/2016  9 de febrer   Aprovar la justificació del mes de gener corresponent a l’ajut individual de desplaçament per al 
curs 2015-2016 a l’alumne JCB 

126/2016  9 de febrer   Aprovar la justificació de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Sant Celoni - per a dur a 
terme Curs de monitors/es en el lleure infantil i juvenil 

127/2016  9 de febrer   Aprovar la justificació de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Vallromanes - per a dur a 
terme Curs de monitors/es en el lleure infantil i juvenil 

128/2016  9 de febrer   Aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Mancomunitat de la Vall del Tenes - Curs 
de monitors/es en el lleure infantil i juvenil 

129/2016  9 de febrer   Aprovar la justificació de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera 
- Curs de monitors/es en el lleure infantil i juvenil 

130/2016  9 de febrer   Aprovar la renúncia de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Lliça de Vall - Curs de 
premonitors/es en el lleure intantil i juvenil 

131/2016  9 de febrer   Aprovar la renúncia de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines - Curs 
de monitors/es en el lleure infantil i juvenil 

132/2016  9 de febrer   Aprovar la justificació de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Montornès del Vallès - Curs 
de monitors/es en el lleure infantil i juvenil i un curs de premonitors/es en el lleure intantil i juvenil 

133/2016  9 de febrer Baixa definitiva SAD 09/001/2010  

134/2016  9 de febrer Baixa definitiva SAD 10/006/2013  

135/2016  9 de febrer Baixa definitiva SAD 15/001/2015  

136/2016  9 de febrer Baixa definitiva SAD 07/031/2015  

137/2016  10 de febrer   Prendre coneixement de la formalització i finalització d'un compromís socioeducatiu. 

138/2016  10 de febrer   Aprovar la justificació de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Granollers - Curs de 
monitors/es en el lleure infantil i juvenil i un curs de premonitors/es en el lleure intantil i juvenil 

139/2016  10 de febrer Modificació de crèdits núm.  2 

140/2016  10 de febrer   Donar de baia una quantia en relació amb el conveni de col·laboració en la prestació de serveis 
d’assistència tècnica a les administracions locals de la comarca per a la millora de la prestació 
dels serveis públics mitjançant la utilització de les TIC amb el Consorci Administració Oberta de 
Catalunya 

141/2016  11 de febrer Revisió (inclou modificació) SAD 41/003/2012  
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142/2016  11 de febrer Resolució SAD 25/062/2016  

143/2016  11 de febrer Resolució SAD 41/025/2016  

144/2016  11 de febrer   Aprovació de la relació de factures número 74/2016 

145/2016  11 de febrer   Aprovació de la relació de propostes de despesa número 75/2015 

146/2016  12 de febrer   Aprovar la justificació de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana - 
per a dur a terme organització de la VI Fira de Tomàquet del Vallès Oriental 

147/2016  12 de febrer Resolució SAD 27/006/2016  

148/2016  12 de gener Revisió (inclou modificació) SAD 18/023/2010  

149/2016  12 de febrer Resolució SAD 18/060/2016  

150/2016  12 de febrer   Autoritzar i disposar aquesta despesa amb càrrec a la partida pressupostària - ACTIVA 
ADVOCATS I ASSESSORS, S.L 

151/2016  15 de febrer Revisió (inclou modificació) SAD 18/049/2015  

152/2016  15 de febrer Resolució SAD 18/059/2016  

153/2016  15 de febrer Resolució SAD 01/012/2016  

154/2016  15 de febrer Atorgar a la senyora CRR una reducció de jornada 

155/2016  15 de febrer Contractació  de la senyora PMP 

156/2016  15 de febrer   Aprovació de la relació de propostes de despesa 90/2016 

157/2016  15 de febrer   Aprovació de la relació de despeses 897/2015 

158/2016  16 de febrer   Aprovació de la relació de factures 85/2016 

159/2016  16 de febrer Revisió (inclou modificació) SAD 43/008/2014  

160/2016  16 de febrer   Cedir a l’Ajuntament de la Llagosta el dret de divulgació i comunicació pública de materials 
elaborats amb objecte de la celebració de l’exposició Guia’t.  
A) Cinc plafons impresos a dues cares, mida 1,10x1,56 cm de forex a 1 cm. 
B) Cinc suports de fusta mida 1,10x30 cm. 

161/2016  16 de febrer   Cedir a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès el dret de divulgació i comunicació pública de 
materials elaborats amb objecte de la celebració de l’exposició Guia’t. 

162/2016  16 de febrer Baixa definitiva SAD 29/030/2013  

163/2016  16 de febrer Baixa definitiva SAD 29/050/2015  

164/2016  16 de febrer Baixa definitiva SAD 29/045/2014  

165/2016  17 de febrer Revisió (inclou modificació) SAD 43/010/2014  

166/2016  17 de febrer Revisió (inclou modificació) SAD 43/019/2015  

167/2016  17 de febrer Resolució SAD 07/032/2016  

168/2016  17 de febrer Altres  Autoritzar l'assistència i el pagament del senyor JRB a la formació organitzada per l'Escola 
d'Administració Pública de Catalunya 

169/2016  16 de febrer   Aprovar el padró corresponent al mes de febrer de 2016, per un import total de quinze mil dos-
cents trenta-nou euros (15.239 EUR), d’acord l’ordenança reguladora del preu públic per a la 
prestació del servei de transport adaptat 

170/2016  17 de febrer Resolució SAD 18/055/2016  

171/2016  17 de febrer   Aprovació de la relació de factures número 880/2015 

172/2016  17 de febrer Autoritzar l'assistència i el pagament a la senyora NCP per tal que pugui realitzar la formació  
organitzada per l'ESADE 

173/2016  17 de febrer de 
2016 

Revocació d'una subvenció a la Fundació Balonmano Granollers 

174/2016  18 de febrer Excepcionar de la contractació electrònica mitjançant la Plataforma VORTAL de diversos 
contractes menors per motius operacionals previstos a les normes del procediment de 
contractació menor del Consell Comarcal del Vallès Oriental aprovades pel Ple el 20 de maig de 
2015 

175/2016  18 de febrer Autoritzar la comissió de serveis al Tindouf del senyor Ignasi valls i de les senyores JRC i NMH 

176/2016  18 de febrer   Adjudicar el contracte de subministrament de material per al muntatge de la Fira Guia’t 2016 a 
Carpes Aixopluc, SL, amb NIF B65635443 

177/2016  18 de febrer   Adjudicar el contracte d’impressió dels productes de difusió de la Fira Guia’t 2016 a EIVISSA 
ASSOCIATS SCCL, amb NIF F60385570 

178/2016  18 de febrer   Adjudicar el contracte de  Disseny dels productes i materials de difusió de la Fira Guia’t 2016 a 
Nuss Disseny Gràfic SL, amb NIF B65635435 

179/2016  19 de febrer Aprovació i autorització de caixa fixa de Gerència   

180/2016  19 de febrer Revisió (inclou modificació) SAD 01/006/2015  

181/2016  19 de febrer Baixa temporal SAD 25/054/2015  

182/2016  19 de febrer Resolució SAD 34/030/2016  

183/2016  19 de febrer Revisió (inclou modificació) SAD 18/026/2010  

184/2016  19 de febrer   Reconèixer l’ingrés de cent trenta-cinc amb vuitanta euros (135,80 EUR) ingressats a 
comptabilitat el 29 de gener de 2016, en concepte de cobrament de pagament del segon rebut de 
l’usuari FTG, esmentat a l’informe de la cap d’Àrea. 

185/2016  19 de febrer Revisió (inclou modificació) SAD 18/040/2015  

186/2016  19 de febrer   Reconèixer l’ingrés de cent quinze amb vint euros (115,20 EUR) ingressats a comptabilitat el 29 
de gener de 2016, en concepte de cobrament de pagament del segon rebut de la usuària Azahara 
Juárez Molero 

187/2016  19 de febrer Contractació  de la senyora SCE 

188/2016  19 de febrer Altres  Autorització a la senyora Esther Garcia per fer hores a la campanya del Gremi d'Hosteleria 
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189/2016  22 de febrer Altres  Modificació de crèdit número 4 

190/2016  23 de febrer Contractació  de la senyora JF 

191/2016  23 de febrer   Ratificar el contingut i la signatura d'un compromís socioeducatiu. 

192/2016  23 de febrer   Ratificar el contingut i la signatura del compromís socioeducatiu 

193/2016  24 de febrer   Aprovació de la relació de factures número 93 

194/2016  24 de febrer Rescabalar les despeses  per raons de servei del mes de gener 

195/2016  24 de febrer   Atorgar una gratificació al senyor JME 

196/2016  24 de febrer   Atorgar una gratificació per les substitucions al Registre General i l'atenció al públic al mes de 
febrer 

197/2016  24 de febrer Resolució SAD 22/025/2016  

198/2016  24 de febrer Revisió (inclou modificació) SAD 43/018/2015  

199/2016  24 de febrer Revisió (inclou modificació) SAD 14/040/2010  

200/2016  24 de febrer Resolució SAD 25/063/2016  

201/2016  24 de febrer Revisió (inclou modificació) SAD 14/017/2014  

202/2016  24 de febrer  Ajut per especialistes 2016 

203/2016  24 de febrer  Autoritzar el pagament l'assistència de la senyora RSQ  a la formació organitzada per la Cambra 
de Comerç 

204/2016  24 de febrer Contractació  de la senyora GM 

205/2016  24 de febrer Altres  Finalització contracte de la senyora AC 

206/2016  24 de febrer Contractació  de la senyora NP 

207/2016  24 de febrer Altres  Nomenament com a funcioària interina de la senyora GM 

208/2016  24 de febrer Contractació  de la senyora ER 

209/2016  24 de febrer de 
2016 

Atorgament  Atorgament d'una subvenció a l'AMPA del Centre d'Educació Especial Escola Viver 
Castell de Sant Foix, per al pagament del transport escolar durant el curs escolar 2015/2016 

210/2016  24 de febrer   Aprovació de la relació de factures número 118 

211/2016  24 de febrer   Aprovació de la relació de propostes de despesa número 97/2016 

212/2016  2 de març Revisió (inclou modificació) SAD 18/042/2015  

213/2016  2 de març Revisió (inclou modificació) SAD 11/005/2011  

214/2016  2 de març   Modificació Decret de Gerència 268/2014 

/2016  2 de març   Finalització contracte de la senyora LH 

215/2016  2 de març  Nomenament com a funcionària interina de la senyora LH 

216/2016  2 de març   Nomenar representant per un tribunal de selecció del Consell Comarcal del Vallès Oriental 

217/2016  2 de març Contractació  de la senyora NR 

218/2016  2 de març Contractació  de la senyora MF 

219/2016  2 de març Altres  Nomenament com a funcionari interí del senyor JA 

220/2016  4 de març Revisió (inclou modificació) SAD 29/061/2015  

221/2016  4 de març Revisió (inclou modificació) SAD 34/016/2014  

222/2016  4 de març Revisió (inclou modificació) SAD 34/014/2014  

223/2016  4 de març   Adjudicar el contracte del Servei de Mobilitat Internacional de l’Oficina Jove del Vallès Oriental a 
Nexes Interculturals de Joves per Europa, SL, amb NIF G-62235676 

224/2016  4 de març de 
2016 

  de pròrroga d'un compromís socioeducatiu. 

225/2016  4 de març de 
2016 

  de ratificació del contingut i la signatura de la pròrroga d'un compromís socioeducatiu. 

226/2016  4 de març   Aprovació de la relació de factures número 919/2015 

227/2016  4 de març Altres  Autorització a la senyora Sebastiana Amaya per fer hores el dia de la Dona 

228/2016  4 de març Altres  Autoritzar l'assistència i el pagament a la senyora AR per tal que pugui realitzar la formació  
organitzada pel CAS 

229/2016  4 de març Revisió (inclou modificació) SAD 18/014/2010  

230/2016  4 de març Revisió (inclou modificació) SAD 18/039/2014  

231/2016  4 de març Revisió (inclou modificació) SAD 18/043/2015  

232/2016  7 de març   Aprovar el suplement 44 del contracte privat formalitzat amb Surne, Mútua de Seguros i 
Reaseguros a Prima Fija, d’assegurança col·lectiva de vida del personal del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental 

233/2016  7 de març   Aprovar el suplement 45 del contracte privat formalitzat amb Surne, Mútua de Seguros i 
Reaseguros a Prima Fija, d’assegurança col·lectiva de vida del personal del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental 

234/2016  7 de març   d'aprovació del contingut d’un contracte tipus per a la participació dels expositors a la fira 
anomenada “FIRA GUIA’T”. 

235/2016  7 de març   Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta EOBL34 del CEE Can Vila de Mollet del Vallès, corresponent a la categoria de transport 
escolar amb ambulància 

236/2016  7 de març   Adjudicar el contracte del servei de gestió i publicitat de les Xarxes Socials de Turisme Vallès a 
Hidracom Europa, SL,  NIF B-66603945 (expedient 4-C2016) 

237/2016  7 de març   Adjudicar el contracte de Disseny del Mapa Comarcal a Gemma Geli Rabassa pel preu de 550 
euros (IVA exclòs), d’acord amb les condicions d’execució que s’assenyalen al Plec de 
prescripcions tècniques i al Plec de clàusules administratives que regeixen aquest contracte 

238/2016  7 de març   Aprovació de la relació de factures número 122/2016 
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239/2016  7 de març   Aprovació de la relació de propostes de despesa número 127/2016 

240/2016  7 de març   Aprovar la justificació del mes de febrer corresponent a l’ajut individual de desplaçament per al 
curs 2015-2016 a l’alumne JCB 

241/2016  7 de març   Aprovar la justificació del mes de febrer corresponent a l’ajut individual de desplaçament per al 
curs 2015-2016 a l’alumne ESC 

242/2016  8 de març Revisió (inclou modificació) SAD 41/022/2015  

243/2016  8 de març Resolució SAD 10/020/2016  

244/2016  8 de març Resolució SAD 29/071/2016  

245/2016  8 de març Revisió (inclou modificació) SAD 11/015/2015  

246/2016  8 de març   Aprovar l’expedient per a la contractació menor de la formació professionalitzadora 
d’Administració per empreses 

247/2016  8 de març   Aprovar l’expedient per a la contractació menor de la formació professionalitzadora d’Activitats 
auxiliars de magatzem 

248/2016  9 de març   de ratificació del contingut i la signatura d'una pròrroga de compromís socioeducatiu. 

249/2016  9 de març   de ratificació del contingut i la signatura d'una pròrroga de compromís socioeducatiu. 

250/2016  9 de març   de ratificació del contingut i la signatura d'una pròrroga de compromís socioeducatiu. 

251/2016  9 de març   de ratificació del contingut i la signatura d'una pròrroga de compromís socioeducatiu. 

252/2016  9 de març Resolució SAD 18/061/2016  

253/2016  9 de març Revisió (inclou modificació) SAD 07/022/2014  

254/2016  9 de març Contractació  de la senyora EA 

255/2016  9 de març Aprovació pagament factura Jordi Puig Roca - Reconeixement extrajudicial 

256/2016  9 de març   Aprovació de relació de propostes de despesa número 144/2016 

257/2016  9 de març   Aprovació de la relació de factures número 145 

258/2016  9 de març Modificació de crèdits núm.  5 

259/2016  10 de març Revisió (inclou modificació) SAD 34/028/2015  

260/2016  10 de març Resolució SAD 29/073/2016  

261/2016  10 de març Revisió (inclou modificació) SAD 11/009/2014  

262/2016  11 de març   Aprovar l’expedient per a la contractació menor del servei d’impressió de material de difusió per 
a l’Àrea de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Vallès Oriental 

263/2016  11 de març Contractació  de la senyora VFM 

264/2016  11 de març Altres  Aprovar l'expedient de contractació menor del servei d'orientació especialista en l'àmbit de 
l'educació i la formació acadèmica. 

265/2016  14 de març  Rescabalar les despeses en concepte d'ITV de la senyora SM 

266/2016  14 de març   Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta EOBL34 
del CEE Montserrat Montero de Granollers, corresponent a la categoria de transport escolar amb 
ambulància 

267/2016  14 de març   Aprovar el suplement 46 del contracte privat formalitzat amb Surne, Mútua de Seguros i 
Reaseguros a Prima Fija, d’assegurança col·lectiva de vida del personal del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, número de pòlissa 20120620123132 

268/2016  14 de març Modificació de crèdits núm.  6 

269/2016  15 de març Revisió (inclou modificació) SAD 18/061/2016  

270/2016  15 de març   Aprovar el padró corresponent al mes de març de 2016, d’acord l’ordenança reguladora del preu 
públic per a la prestació del servei de transport adaptat 

271/2016  15 de març Baixa definitiva SAD 07/009/2013  

272/2016  15 de març Baixa definitiva SAD 34/015/2009  

273/2016  15 de març   Iniciar l'expedient d’adquisició a UTE RICOH ESPEÑA, SLU – SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, SL d’un equip d’impressió i de multifunció model MP2554SP (LOT 19) en la 
modalitat d’arrendament sense opció de compra 

274/2016  15 de març   Aprovar l’expedient per a la contractació menor del servei de vigilància per a la Fira Guia’t 2016 

275/2016  16 de març Baixa definitiva SAD 19/004/2015  

276/2016  16 de març Baixa definitiva SAD 19/001/2015  

277/2016  16 de març Baixa definitiva SAD 33/004/2015  

278/2016  16 de març Baixa definitiva SAD 07/019/2014  

279/2016  16 de març Revisió (inclou modificació) SAD 18/024/2014  

280/2016  16 de març Baixa temporal SAD 19/003/2015  

281/2016  16 de març   Reformulació subvenció Fundació Josep Comaposada, per a l'execució del projecte "Creació de 
l'Escola per al "Treball Decent" al Marroc" 

282/2016  16 de març  Atorgament d'una subvenció a Gent i Terra, SL per col·laborar en l'edició del disc Monstres of 
Rúmbia, 2016 

283/2016  16 de març Liquidació  del pressupost general d'ingressos i despeses de l'any 2015. 

284/2016  16 de març Justificació econòmica  Aprovació de la justificació de la subvenció concedida al Fons Català per 
al Desenvolupament Local, per a l'execució de la campanya d'emergència de suport a la població 
afectada per la Malaltia del virus de l'Ébola a l'Àfrica Occidenal 

285/2016  16 de març Justificació econòmica  Aprovació de la justificació corresponent a la subvenció atorgada a la 
Fundació Pau i Solidaritat per al desenvolupament del projecte projecte “Enfortiment del rol de les 
dones entre les organitzacions socials i sindicals de Guatemala per a contribuir a la defensa dels 
seus drets humans i laborals” 

286/2016  16 de març Nomenament de la senyora RC com a funcionària interina 
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287/2016  16 de març Nomenament  del senyor JP com a funcionari interí 

288/2016  17 de març Justificació i reposició bestreta de caixa fixa de Gerència   

289/2016  17 de març Baixa definitiva SAD 13/069/2015  

290/2016  17 de març Baixa definitiva SAD 13/037/2014  

291/2016  17 de març Baixa definitiva SAD 13/093/2015  

292/2016  17 de març   Adjudicar el contracte de de la retolació i col·locació de l’emblema del Consell Comarcal Vallès 
Oriental a SEÑALIZACIONES Y SUMINISTROS,SA 

293/2016  17 de març   Aprovació de la relació de factures número 175 

294/2016  17 de març   Aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Societat Coral Amics de la Unió, amb NIF 
G58327438, per un import de cinc mil euros (5.000,00 €) 

295/2016  17 de març Revisió (inclou modificació) SAD 25/011/2012  

296/2016  18 de març   Aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Federació d'Agrupacions de Defensa 
Forestal del Vallès Oriental, amb NIF G63159222, per un import de dos mil euros (2.000,00 €) 

297/2016  18 de març Baixa temporal SAD 11/003/2011  

298/2016  18 de març Baixa temporal SAD 13/078/2015  

299/2016  18 de març Baixa definitiva SAD 07/024/2015  

300/2016  18 de març D'acarament de documents públics o privats vinculat amb els programes, els serveis o les accions 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

301/2016  18 de març   Aprovar l’expedient ordinari de contractació de la redacció del projecte executiu de reforma de la 
seu del Consell Comarcal del Vallès Oriental 

302/2016  18 de març   Aprovació de la relació de propostes de despesa número 196/2016 

303/2016  21 de març Resolució SAD 13/096/2016  

304/2016  22 de març Resolució SAD 29/074/2016  

305/2016  22 de març   Modificació del contracte derivat de la ruta SOBL03. 

306/2016  22 de març   Adjudicar el contracte per a la prestació del servei d’orientació especialista en l’àmbit de 
l’educació i la formació acadèmica a Educaonline, SL amb NIF B62257589 

307/2016  23 de març  Atorgar una gratificació al senyor Jesús Martí 

308/2016  23 de març  Rescabalar les despeses  per raons de servei del mes de febrer 

309/2016  23 de març  Atorgar una gratificació per les substitucions al Registre General i l'atenció al públic al mes de 
març 

310/2016  23 de març   Rescabalar les despeses en concepte d'ITV de la senyora Anna Bellostes 

311/2016  23 de març Modificació de crèdits núm.  7 

312/2016  23 de març Resolució SAD 29/072/2016  

313/2016  23 de març Revisió (inclou modificació) SAD 25/003/2011  

314/2016  23 de març  Atorgament d'una subvenció al Consell Esportiu del Vallès Oriental per al desenvolupament de 
les seves activiats esportives durant l'exercici 2016 

315/2016  23 de març   Atorgament d'una subvenció a l'Ajuntament de la Llagosta per dur a terme formació en el lleure 

316/2016  23 de març  Atorgament d'una subvenció per al desenvolupament de formació en el lleure - Ajuntament de 
Sant Celoni 

317/2016  23 de març   Atorgament d'una subvenció a l'Ajuntament de Caldes de Montbui per dur a terme formació en el 
lleure 

318/2016  23 de març Atorgament d’una subvenció formació en el lleure - Granollers 

319/2016  23 de març Atorgament d'una subvenció per portar formació al lleure - Santa Maria de Palautordera 

320/2016  23 de març Atorgament d'una subvenció per dur a terme formació en el lleure - Lliçà de d'Amunt 

321/2016  23 de març Atorgament d'una subvenció per portar a formació en el lleure- Ajuntament de Llinars del Vallès 

322/2016  24 de març Aprovar el suplement 7 del contracte privat formalitzat amb Surne, Mútua de Seguros i 
Reaseguros a Prima Fija, d’assegurança col·lectiva de vida del personal del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental 

323/2016  24 de març Aprovar el suplement 8 del contracte privat formalitzat amb Surne, Mútua de Seguros i 
Reaseguros a Prima Fija 

324/2016  24 de març Autoritzar i disposar sis mil cent seixanta-quatre euros amb tretze cèntims (6.164,13 €) 
corresponents a la pòlissa d’assegurança de responsabilitat de les autoritats i el personal al servei 
de les administracions públiques número EA11DO1260 per al període comprès  entre 10 de març 
de 2016 fins el 10 de març de 2017 

325/2016  24 de març Aprovació de la relació de propostes de despesa número 206 

326/2016  29 de març Resolució SAD 34/033/2016  

327/2016  29 de març Adjudicar el contracte de formació professionalitzadora d’administració per empreses a Cobertura 
de Recursos per a la Formació i la Prevenció, SL 

328/2016  29 de març Baixa temporal SAD 07/018/2014  

330/2016  29 de març Autorització d'adscripció en Comissió de Serveis de la senyora SS 

329/2016  Aprovar l’expedient per a la contractació menor del servei d’adequació d’un despatx de treball a 
l’edifici de la Seu del Consell Comarcal del Vallès Oriental 

331/2016  29 de març Aprovar la modificació del contracte per a la prestació del servei de transport adaptat de la ruta 
TOBL04A del Centre Ocupacional Xavier Quincoces de la Roca del Vallès formalitzat amb 
Autocars Barba, SL, consistent en la substitució del vehicle suplent assignat a la ruta pel vehicle 
amb matrícula 0640-M. 

332/2016  29 de març Aprovació de la relació de proposta de despesa número 212 



DECRETS DE GERÈNCIA 
 

8 

333/2016  29 de març Adjudicar el contracte de formació professionalitzadora d’Activitats auxiliars de magatzem a 
Talentagora SL 

334/2016  29 de març Ampliació termini de presentació d'ofertes a l'expedient 17-C2016 

335/2016  30 de març Autorització per fer hores extres a la Fira Guia't a les senyores NM, LL i CG 

336/2016  30 de març Resolució SAD 01/014/2016  

337/2016  30 de març Revisió (inclou modificació) SAD 07/014/2014  

338/2016  30 de març Resolució SAD 29/078/2016  

339/2016  30 de març Autoritzar el pagament i l'assistència de la senyora LLF a un curs organitzat per l’Institut Català 
d’Avaluació de Polítiques Publiques IVÀLUA 

340/2016  30 de març Autoritzar el pagament i l'assistència de la senyora SPC a un curs organitzat per l’Institut Català 
d’Avaluació de Polítiques Publiques IVÀLUA 

341/2016  30 de març Resolució SAD 14/039/2016  

342/2016  30 de març Revisió (inclou modificació) SAD 18/040/2015  

343/2016  30 de març Revisió (inclou modificació) SAD 35/001/2010  

344/2016  30 de març Adjudicació del contracte administratiu per a la prestació del Servei d’implantació del sistema 
integral de qualitat turística espanyola en destinació (SICTED) a la comarca del Vallès Oriental. 

345/2016  30 de març Aprovar la justificació del mes de febrer corresponent a l’ajut individual de desplaçament per al 
curs 2015-2016 a l’alumne RRC 

346/2016  30 de març Aprovació de la relació de factures número 197 

347/2016  30 de març Modificació de crèdits núm.  8 

348/2016  30 de març Atorgament d'una subvenció a la Fundació Josep Comaposada per a l'execució del projecte 
"Treball decent per a tots i totes". 

349/2016  30 de març Atorgament d'una subvenció a la Mancomunitat de la Vall del Tenes per portar a terme cursos de 
formació en el lleure 

350/2016  30 de març Atorgament d'una subvenció per portar a terme formació en el lleure a l'Ajuntament de Montornès 
del Vallès 

351/2016  30 de març Atorgament d'una subvenció per portar formació en el lleure a l'Ajuntament de Sant Feliu de 
Codines 

352/2016  31 de març Justificació i reposició bestreta de caixa fixa de Gerència   

353/2016  31 de març Justificació i reposició bestreta de caixa fixa de Tresoreria   

354/2016  31 de març Justificació i reposició bestreta de caixa fixa de TIC   

355/2016  31 de març Resolució SAD 11/016/2016  

356/2016  1 d'abril Modificació de crèdits núm.  9 

357/2016  1 d'abril Nomenament com a funcionari interí del senyor JV 

358/2016  4 d'abril Adjudicar el contracte menor del Servei de vigilància de la Fira Guia’t 2016 a Estrella Veloz, SLU, 
amb NIF B83820712 

359/2016  4 d'abril Aprovar la signatura dels contractes amb els expositors de la Fira Guia’t. 

360/2016  4 d'abril Resolució SAD 25/064/2016  

361/2016  4 d'abril Resolució SAD 14/038/2016  

362/2016  5 d'abril Contractació dels serveis de control d’accessos i porteria a les instal·lacions i les dependències, 
d’atenció al públic i de suport administratiu a l’oficina del registre adscrit a l’Àrea de Persones i 
Valors del Consell Comarcal 

363/2016  5 d'abril Resolució SAD 33/046/2016  

364/2016  5 d'abril Revocar d’ofici l’acte tributari i deixar sense efecte les liquidacions i aprovar la liquidació individual 
del preu públic de transport escolar 

365/2016  6 d'abril Resolució SAD 33/045/2016  

366/2016  6 d'abril Revisió (inclou modificació) SAD 33/014/2015  

367/2016  6 d'abril Altres  Modificar el pressupost de l’any 2016 mitjançant l’expedient número 10 del pressupost per 
incorporació de romanent de crèdits per un import total de vuit-centes catorze mil cent seixanta-sis 
euros amb trenta-quatre cèntims (814.166,34 €), finançat mitjançant romanent de líquid de 
tresoreria 

368/2016  6 d'abril Resolució  SAD 41/026/2016 

369/2016  6 d'abril Designar a la senyora HIR com a membre d'una Mesa de Contractació 

370/2016  7 d'abril Resolució SAD 34/032/2016  

371/2016  7 d'abril Resolució SAD 29/075/2016  

372/2016  8 d'abril Resolució SAD 29/079/2016  

373/2016  8 d'abril Acordar la baixa temporal del servei de transport adaptat atorgat a un usuari. 

374/2016  8 d'abril Extingir el servei de transport adaptat a una usuària. 

375/2016  8 d'abril Resolució SAD 29/082/2016  

376/2016  8 d'abril Aprovar l’expedient per a la contractació menor d’un programa de comptabilitat energètica 

377/2016  11 d'abril Aprovar l’expedient per a la contractació menor de 30 hores de formació en Competències digitals 
Nivell 2, i 30 hores en Competències lingüístiques Nivell 1 

378/2016  11 d'abril Ratificar el contingut i la signura d'un compromís socioeducatiu. 

379/2016  11 d'abril Ratificar el contingut i la signura d'un compromís socioeducatiu. 

380/2016  11 d'abril Ratificar el contingut i la signura d'un compromís socioeducatiu. 

381/2016  11 d'abril Ratificar el contingut i la signura d'un compromís socioeducatiu. 

382/2016  11 d'abril Ratificar el contingut i la signura d'un compromís socioeducatiu. 
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383/2016  12 d'abril Aprovar la justificació del mes de març corresponent a l’ajut individual de desplaçament per al curs 
2015-2016 a l’alumne JCB. 

384/2016  12 d'abril Revisió (inclou modificació) SAD 25/026/2013  

385/2016  12 d'abril Revisió (inclou modificació) SAD 41/007/2008  

386/2016  12 d'abril Aprovar la justificació del mes de març corresponent a l’ajut individual de desplaçament per al curs 
2015-2016 a l’alumne ESG 

387/2016  12 d'abril Cedir a l’Ajuntament de Montornès del Vallès el dret de divulgació i comunicació pública dels 
materials elaborats amb objecte de la celebració de l’exposició Guia’t pels dies 13 d’abril a 28 
d’abril de 2016, corresponents a deu plafons de cartró ploma (foam)  i les peanyes de suport. 

388/2016  12 d'abril Adjudicar el contracte d’adequació d’un despatx de treball a l’edifici de la seu del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental a Construcciones y Servicios Faus 

389/2016  12 d'abril Altres  Nomenar el senyor jaume Viure per un tribunal de selecció a l'Agència de l'Energia 
d'Osona 

390/2016  12 d'abril Justificació bestreta de caixa fixa de Gerència   

391/2016  12 d'abril Altres  Autoritzar lel pagament i l'assistència del senyor Jordi Vendrell a una jornada organitzada 
pel CSITAL 

392/2016  12 d'abril Reconèixer a favor de l’Ajuntament de Mollet del Vall el dret a la devolució de l'import ingressat en 
excés 

393/2016  12 d'abril Reconèixer a favor de l’Ajuntament de Vallroman el dret a la devolució de l'import ingressat en 
excés 

394/2016  12 d'abril Reconèixer a favor de l’Ajuntament de Parets del Vall  el dret a la devolució de l'import ingressat 
en excés 

395/2016  13 d'abril Revisió (inclou modificació) SAD 25/041/2014  

396/2016  13 d'abril Resolució SAD 34/034/2016  

397/2016  13 d'abril Autoritzar a les senyores CRR, MCR i NRM l’assistència  i per fer  hores al B-Travel 

398/2016  13 d'abril Revisió (inclou modificació) SAD 13/083/2015  

399/2016  13 d'abril Aprovar l’expedient de generació d crèdit número 11 de modificació del pressupost del Consell 
Comarcal per a l’exercici 2016. 

400/2016  13 d'abril Altres  237/2016 RELACIÓ A L'APROVACIÓ FACTURES FASE O I LIQUIDACIÓ ADO 

401/2016  13 d'abril Altres  270/2016 RELACIÓ A L'APROVACIÓ PROPOSTES DE DESPESA FASE AD 

402/2016  14 d'abril Adjudicar el contracte per a la impressió de material de difusió per a l’Àrea de Desenvolupament a 
Escenarigrafic S.L,  NIF B-65783011 

403/2016  14 d'abril Aprovar l’expedient per a la contractació menor de la traducció al francès i anglès de la publicació 
de 50 Propostes de Turisme Gastronòmic 

404/2016  14 d'abril Altres  Nomenament com a funcionària interina de la senyora EF 

405/2016  14 d'abril Contractació  de la senyora PM 

406/2016  14 d'abril Autoritzar l'assistència  del senyor JRB a la formació organitzada per l'Escola d'Administració 
Pública de Catalunya 

407/2016  14 d'abril Autoritzar l'assistència i el pagament a la senyora LFA per tal que pugui assistir a la conferència  
organitzada pel Col·legi de l’advocacia de Barcelona 

408/2016  14 d'abril Autoritzar l'assistència a la senyora LFA per tal que pugui assistir a la formació organitzada per la 
Facultat de Dret la Universitat de Barcelona 

409/2016  15/04/2016 Aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament 

410/2016  15 d'abril Aprovar el suplement 49 del contracte privat formalitzat amb Surne, Mútua de Seguros i 
Reaseguros a Prima Fija, d’assegurança col·lectiva de vida del personal del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental 

411/2016  15 d'abril Autoritzar i disposar tretze mil cent vuitanta-vuit euros amb vint-i-un cèntims (13.188,21 €) 
corresponents a la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil general número 8546540 per al 
període comprès  entre l’1 d’abril de 2016 i el 31 de març de 2017 

412/2016  15 d'abril Autoritzar i disposar cent dinou euros amb noranta-nou cèntims (119,99 €) corresponents a la 
pòlissa d’assegurança d’accidents número 513.181 que dóna cobertura a la formació 
Competències digitals Nivell 2 i l’altre de Competències lingüístiques Nivell 1 

413/2016  18 d'abril Resolució SAD 18/058/2016  

414/2016  18 d'abril Resolució SAD 01/013/2016  

415/2016  18 d'abril Aprovar l’expedient per a la contractació menor del subministrament, transport inclòs, de 12 
ordinadors portàtils nous 

416/2016  19 d'abril Modificació de crèdits núm.  12 

417/2016  19 d'abril Resolució SAD 25/065/2016  

418/2016  19 d'abril Resolució SAD 29/076/2016  

419/2016  19 d'abril Revisió (inclou modificació) SAD 39/004/2010  

420/2016  19 d'abril Resolució SAD 19/011/2016  

421/2016  19 d'abril Revisió (inclou modificació) SAD 11/002/2012  

422/2016  19 d'abril Revisió (inclou modificació) SAD 25/046/2015  

423/2016  19 d'abril Revisió (inclou modificació) SAD 11/010/2014  

424/2016  19 d'abril Adjudicar el contracte menor del servei de control d’accessos, atenció al públic i suport 
administratiu del Consell Comarcal del Vallès Oriental a Serveis Generals Jadoga, SL 

425/2016  19 d'abril Pròrroga contracte de la senyora KS 
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426/2016  19 d'abril Autoritzar l'assistènciat a la senyora JR per tal que pugui assistir organitzada per la Facultat de 
Dret la Universitat de Barcelona 

427/2016  19 d'abril Altres  Autoritzar l'assistènciat al senyor JP per tal que pugui assistir organitzada per la Facultat 
de Dret la Universitat de Barcelona 

428/2016  19 d'abril Autorització per fer hores extres a la Fira Lliga't  a la senyora CG 

429/2016  19 d'abril Aprovació de la proposta de despesa número 286 

430/2016  19 d'abril Aprovar l’expedient per a la contractació menor del subministrament, transport inclòs, d’aigua 
mineral natural a la seu del Consell Comarcal 

431/2016  20 d'abril Aprovar el padró corresponent al mes d'abril de 2016 corresponent al l'ordenança reguladora del 
preu públic per a la prestació del servei de transport adaptat. 

432/2016  20 d'abril Altres  Reconèixer l’obligació amb càrrec a la partida 920.00230.00 del pressupost general 
d’ingressos i despeses per a l’any 2015 i aprovar el pagament de les assignacions econòmiques 
per assistència als òrgans col•legiats del Consell Comarcal per la concurrència efectiva a les 
sessions del primer trimestre de l’any 2016 i el pagament a favor dels portaveus dels grups polítics 
comarcals per sessió de Junta de Portaveus del primer trimestre de l’any 2016 

433/2016  20 d'abril Resolució SAD 34/035/2016  

434/2016  20 d'abril Resolució SAD 29/080/2016  

435/2016  20 d'abril Aprovar la justificació de la subvenció concedida al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, amb NIF G17125832, per un import de tres mil euros (3.000,00 €) a tots els 
efectes, complint les condicions i destinacions aprovades en l’expedient d’atorgament 

436/2016  20 d'abril Altres  284/2016 RELACIÓ A L'APROVACIÓ FACTURES FASE O 

437/2016  21 d'abril Revisió (inclou modificació) SAD 11/012/2015  

438/2016  21 d'abril Revisió (inclou modificació) SAD 07/014/2008  

439/2016  21 d'abril Autoritzar a les senyores CRR, MCR i CGL l’assistència  i per fer  hores al Mercat d'Escapades 

440/2016  21 d'abril Autoritzar a les senyores NNR i CGL l’assistència  i per fer  hores a l'Alicia't 

441/2016  21 d'abril Pagament i compensació a l'Ajuntament de Vilanova del Vallès 

442/2016  21 d'abril Pagament i compensació a l'Ajuntament de Mollet del Vallès 

443/2016  21 d'abril Pagament i compensació a l'Ajuntament de Bigues i Riells 

444/2016  21 d'abril Pagament i compensació a l'Ajuntament de Vilalba Sasserra 

445/2016  21 d'abril Extinció contracte senyor SS 

446/2016  21 d'abril Nomenar les senyores MGG i GMV com a coordinadores de seguretat i salut durant l’execució de 
l’actuació d’adequació d’un despatx de treball a l’edifici de la seu del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental. 

447/2016  22 d'abril Resolució SAD 29/081/2016  

448/2016  22 d'abril Resolució SAD 25/066/2016  

449/2016  25 d'abril Aprovar la signatura del conveni i el seu corresponent annex per a l’adquisició d’experiència 
professional en empreses en el marc del programa “Fem Ocupació per a Joves”, previst a l’Ordre 
EMO/256/2015, de 5 d’agost amb Llinars Manipulats, SL 

450/2016  25 d'abril Aprovar la tercera pròrroga de l’adhesió a l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya aprovat pel Consorci Català pel 
Desenvolupament Local 

451/2016  25 d'abril Autoritzar i disposar de les despeses de les aportacions anuals que es detallen a càrrec de les 
partides pressupostàries 

452/2016  25 d'abril Modificar l’import d’adjudicació del contracte d’ impressió dels productes de difusió de la Fira 
Guia’t 2016 a EIVISSA ASSOCIATS SCCL, amb NIF F60385570, per un import de mil cinc-cents 
vuitanta-un euros amb dinou cèntims (1.581,19 €) IVA inclòs, que es financen a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 431.12.227.06 del Pressupost general d’ingressos i despeses del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental per a l’exercici 2016 amb número d’operació comptable (D) 
2016001045 (relació 99/2016). 

453/2016  25 d'abril Aprovació de la relació de propostes de despesa número 300 

454/2016  27 d'abril Rescabalar les despeses  per raons de servei del mes de març 

455/2016  27 d'abril Revisió (inclou modificació) SAD 25/013/2009  

456/2016  27 d'abril Baixa definitiva SAD 13/089/2015  

457/2016  27 d'abril Atorgar una gratificació per les substitucions al Registre General i l'atenció al públic al mes d'abril 

458/2016  27 d'abril Atorgar una gratificació al senyor JME 

459/2016  27 d'abril Aprovació de la relació de factures 306/206  

460/2016  27 d'abril Aprovació de la relació de propostes de despesa 315/2016  

461/2016  27 d'abril Descomptar pagament indegut al senyor FG 

462/2016  27 d'abril Gratificació 

463/2016  27 d'abril Nomenar representans per un tribunal de selecció de l'Ajuntament de Martorelles. 

464/2016  27 d'abril Atorgament i justificació econòmica  d'una subvenció econòmica a l'Associació La Mitja per a 
l'exercici 2016 

465/2016  27 d'abril Autoritzar l'assistència a la senyora LFA per tal que pugui assistir a la conferència organitzada per 
l’Il·lustre Col·legi de l’advocacia de Barcelona 

466/2016  27 d'abril Atorgar una bestreta al senyor DRM 

467/2016  28 d'abril Revisió (inclou modificació) SAD 33/014/2015  

468/2016  28 d'abril Revisió (inclou modificació) SAD 01/006/2015  

469/2016  28 d'abril Baixa definitiva SAD 19/010/2015  
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470/2016  28 d'abril Baixa definitiva SAD 34/014/2014  

471/2016  28 d'abril Baixa definitiva SAD 19/002/2015  

472/2016  28 d'abril Baixa definitiva SAD 14/022/2014  

473/2016  28 d'abril Altres  Revocació de la reducció de jornada de la senyora AJM 

474/2016  28 d'abril Altres  Revocació de la reducció de jornada de la senyora CRR 

475/2016  28 d'abril Aprovar el sistema d’identificació per codi dels usuaris que duguin a terme el programa 
d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya Joves per l’ocupació 

476/2016  28 d'abril Aprovar el sistema d’identificació per codi dels usuaris que duguin a terme el programa 
d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya Joves per l’ocupació 

477/2016  28 d'abril Atorgar de forma directa amb caràcter excepcional una subvenció de dos mil tres-cents euros 
(2.300 €) al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per al projecte 2938 relatiu a la 
Campanya d’emergència “Resposta als efectes del terratrèmol a l’Equador”, que s’ha de justificar 
mitjançant la presentació de la memòria i la certificació justificativa corresponent a la finalització 
de la campanya d’emergència 

478/2016  28 d'abril Autorització per fer hores extres a la senyora E a la Fira Alicia't 

479/2016  29 d'abril Aprovar la signatura del conveni i el seu corresponent annex per a l’adquisició d’experiència 
professional en empreses en el marc del programa “Fem Ocupació per a Joves”, previst a l’Ordre 
EMO/256/2015, de 5 d’agost amb Servicios de Reposición 20, SL amb NIF B55231435. 

480/2016  29 d'abril Aprovar la signatura del conveni i el seu corresponent annex per a l’adquisició d’experiència 
professional en empreses en el marc del programa “Fem Ocupació per a Joves”, previst a l’Ordre 
EMO/256/2015, de 5 d’agost amb Abderrahman Amzyeb Boudahr 

481/2016  29 d'abril Aprovar la signatura de l’annex per a l’adquisició d’experiència professional en empreses en el 
marc del programa “Fem Ocupació per a Joves”, previst a l’Ordre EMO/256/2015, de 5 d’agost 
amb Llinars Manipulats, SL. 

482/2016  29 d'abril Revisió (inclou modificació) SAD 25/038/2013  

483/2016  29 d'abril Revisió (inclou modificació) SAD 11/003/2011  

484/2016  29 d'abril Finalització contracte de la senyora EM 

485/2016  29 d'abril Nomenament LH 

486/2016  29 d'abril Contractació  de la senyora EM 

487/2016  2 de maig Adjudicar el contracte del Servei de traduccions a l’anglès i francès de la publicació de 50 
propostes de turisme gastronòmic a LexiaPark, SL 

488/2016  3 de maig Resolució SAD 29/077/2016  

489/2016  3 de maig Revisió (inclou modificació) SAD 39/005/2010  

490/2016  3 de maig Resolució SAD 18/062/2016  

491/2016  3 de maig Resolució SAD 01/015/2016  

492/2016  3 de maig Cessió al Centre d’Educació Especial Montserrat Montero de dues carpes de 3 metres per 3 
metres amb motiu de la celebració de la IX Jornada Esportiva. 

493/2016  4 de maig Finalització del contracte de la senyora IEF a instància seva 

494/2016  4 de maig Expedient de contractació  Aprovar l'expedient per a la contractació menor de 30 hores del servei 
de formació en Competències digitals Nivell 2 i 30 hores en Competències lingüístiques Nivell 1 

495/2016  4 de maig Rescabalar les despeses en concepte d'ITV de la senyora CGL 

496/2016  4 de maig Aprovació d'un contracte de serveis amb Ana Vilchez Moya per a l'elaboració de dos flyers 

497/2016  5 de maig Autorització per fer hores extres a la senyora CGL a la Fira de l'Ascensió 

498/2016  5 de maig SAD Canovelles Reconeixement SAD beneficiaris Canovelles 

499/2016  5 de maig Adjudicació  del contracte administratiu per a la prestació del servei de redacció del projecte 
executiu de reforma de la seu del Consell Comarcal del Vallès Oriental, a TARQ2 ASSOCIATS, 
SLP 

500/2016  5 de maig Acceptar la cessió d’ús privatiu de diverses aules del Centre Vallès 

501/2016  5 de maig Autoritzar l'assistència a la senyora CT per tal que pugui assistir a la formació organitzada per 
l’ACM 

502/2016  5 de maig Autorització per fer hores extres a la senyora NG 

503/2016  5 de maig Autoritzar el pagament i l'assistència de la senyora NR a la formació organitzada per l'Il·lustre 
Col·legi d'Advocats de Sabadell 

504/2016  5 de maig Reconèixer els ingressos de: 
- Vuitanta-dos euros (82,00 EUR) ingressats a comptabilitat el 15 d’abril de 2016, en 
concepte de cobrament de la part proporcional del segon rebut de l’usuari IB. 
- Seixanta-vuit euros (68,00 EUR) ingressats a comptabilitat el 28 d’abril de 2016, en 
concepte de cobrament de la part proporcional del segon rebut de l’usuari NJ. 

505/2016  5 de maig Revocar d’ofici l’acte tributari i deixar sense efectla liquidació d'un rebut 

506/2016  9 de maig Contractaels serveis corresponents a la XIV Jornada de Serveis Socials Bàsics d’Atenció Social 
del Vallès Oriental, que tindrà lloc el proper 10 de maig de 2016 al Teatre-Auditori de Llinars del 
Vallès 

507/2016  9 de maig Extingir el servei de transport adaptat corresponet a un usuari. 

508/2016  9 de maig Resolució SAD 13/097/2016  

509/2016  9 de maig Resolució SAD 43/024/2016  

510/2016  9 de maig Declarar desert el procediment de contractació menor de 30 hores de formació en Competències 
digitals Nivell 2, i 30 hores en Competències lingüístiques Nivell 1  convocat l’11 d’abril de 2016, 
mitjançant el Decret de la Gerència 377/2016. 
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511/2016  10 de maig Justificació econòmica de la subvenció concedida a l’AMPA Escola Viver Castell de Sant Foix, 
amb NIF G08850356, per un import de tres mil euros (3.000,00 €) a tots els efectes, complint les 
condicions i destinacions aprovades en l’expedient d’atorgament, número P 2016.3320 i número 
de relació 353/2016. 

512/2016  10 de maig Aprovació de la relació de factures número 337 

513/2016  11 de maig Atorgar els ajuts en concepte d’incentius del mes d’abril als alumnes que han participat en el curs 
de formació professionalitzadora “Activitats administratives a l’empresa” 

514/2016  11 de maig Atorgar els ajuts en concepte d’incentius del mes d’abril als alumnes que han participat en el curs 
de formació professionalitzadora “Activitats auxiliars de magatzem”. 

515/2016  12 de maig Revisió (inclou modificació) SAD 43/001/2012  

516/2016  12 de maig Resolució SAD 27/005/2016  

517/2016  12 de maig Revisió (inclou modificació) SAD 11/013/2015  

518/2016  12 de maig Baixa definitiva SAD 25/052/2015  

519/2016  12 de maig Ordenar el pagament dels imports del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) 2015 dels ajuntaments de 
Campins, Gualba, Sant Esteve de Palautordera i Vallgorguina a l’Ajuntament de Santa Maria de 
Palautordera 

520/2016  12 de maig Aprovar la contractació per a la prestació de serveis a la senyora Maria Soledad Batalla Galera, 
amb NIF núm. 34745896-A, per a la prestació d’un servei d’assessorament jurídic en matèria 
d’estrangeria al Consell Comarcal del Vallès Oriental 

521/2016  12 de maig Aprovar la signatura de l’annex per a l’adquisició d’experiència professional en empreses en el 
marc del programa “Fem Ocupació per a Joves”, previst a l’Ordre EMO/256/2015, de 5 d’agost 
amb Llinars Manipulats, SL 

522/2016  12 de maig Aprovació de la relació de propostes de despesa número 343 

523/2016  12 de maig Adjudicar el contracte d’un programa de comptabilitat energètica a Open Energy 2012, SL 

524/2016  13 de maig Adjudicar el contracte del subministrament, transport inclòs, d’aigua mineral natural a la seu del 
Consell Comarcal a Comercial Distribuidora de Begudes del Vallès, SA 

525/2016  13 de maig Altres  Finalització contractes aturats llarga durada 

526/2016  17 de maig Revisió (inclou modificació) SAD 29/070/2016  

527/2016  17 de maig Resolució SAD 07/035/2016  

528/2016  17 de maig Baixa definitiva SAD 13/006/2011  

529/2016  17 de maig Baixa definitiva SAD 11/016/2016  

530/2016  17 de maig Altres  Finalització del contracte del senyor José Ramón Palma a instància seva 

531/2016  17 de maig Adjudicar el contracte del subministrament, transport inclòs, d’ordinadors portàtils nous a Servicios 
Microinformática SA 

532/2016  Aprovar l’expedient per a la contractació menor del subministrament, transport inclòs, d’un Firewall 
UTM 

533/2016  17 de maig Aprovar el padró corresponent al mes de maig de 2016 d’acord l’ordenança reguladora del preu 
públic per a la prestació del servei de transport adaptat 

534/2016  17 de maig Resolució SAD 06/030/2016  

535/2016  17 de maig Revisió (inclou modificació) SAD 06/008/2016  

536/2016  17 de maig Revisió (inclou modificació) SAD 06/019/2016  

537/2016  17 de maig Revisió (inclou modificació) SAD 43/004/2011  

538/2016  17 de maig Aprovar l’expedient per a la contractació menor del Servei de formació del projecte Enfein@’t 

539/2016  18 de maig Autoritzar el pagament i l'assistència de la senyora Raquel Ferrer a la formació organitzada per 
l'Associació d'Arxivers - Gestors de Documents de Catalunya 

540/2016  18 de maig de 
2016 

Acord d'acceptació de la cessió d'aules de formació per part de l'Ajuntament de Montmeló 

541/2016  18 de maig Aprovació d'un conveni amb l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana per a l'organització de la 
VII Fira del Tomàquet 

542/2016  18 de maig Revisió (inclou modificació) SAD 10/019/2010  

543/2016  19 de maig Aprovar el suplement 50 del contracte privat formalitzat amb Surne, Mútua de Seguros i 
Reaseguros a Prima Fija, d’assegurança col·lectiva de vida del personal del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, número de pòlissa 20120620123132 

544/2016  19 de miag Aprovar el suplement 1 del contracte privat formalitzat amb Surne, Mútua de Seguros i 
Reaseguros a Prima Fija, d’assegurança col·lectiva de vida del personal del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, número de pòlissa 

545/2016  19 de maig Contractació de la pòlissa d’assegurança d’accidents número 512.627 de FIATC Mutua de 
Seguros y Reaseguros a Prima Fija que dóna cobertura a la formació de les persones joves 
participants en el Programa “Fem ocupació per a Joves – EMO/256/2015 

546/2016  19 de maig Contractació de la pòlissa d’assegurança d’accidents número 512.626 de FIATC Mutua de 
Seguros y Reaseguros a Prima Fija que dóna cobertura a la formació de les persones joves 
participants en el Programa Joves per l'ocupació– EMO/254/2015 

547/2016  Modificació de crèdits núm.  14 

548/2016  19 de maig Aprovació de la relació de factures número 347 

549/2016  19 de maig Aprovació de la relació de propostes de despesa número 370 

550/2016  20 de maig Modificació de crèdits núm.  15 

551/2016  20 de maig Autoritzar i disposar d’una despesa d’aportació anual que es detalla a càrrec de les partida 
pressupostària 



DECRETS DE GERÈNCIA 
 

13 

552/2016  23 de maig Resolució SAD 22/026/2016  

553/2016  23 de maig Revisió (inclou modificació) SAD 34/008/2013  

554/2016  23 de maig Resolució SAD 27/007/2016  

555/2016  23 de maig ratificar el contingut i la signatura d'un compromís socioeducatiu. 

556/2016  23 de maig Autoritzar l'assistència a la senyora EF i als senyors RP i JV  a la formació organitzada per l’ACM 

557/2016  24 de maig Rescabalar les despeses en concepte d'ITV de la senyora AP 

558/2016  24 de maig Rescabalar les despeses en concepte d'ITV de la senyora EC 

559/2016  24 de maig Rescabalar les despeses en concepte d'ITV del senyor JT 

560/2016  24 de maig Rescabalar les despeses en concepte d'ITV del senyora EC 

561/2016  24 de maig Altres  Aprovar la justificació del mes de abril corresponent a l’ajut individual de desplaçament per 
al curs 2015-2016 a l’alumne ESG, DNI 72532550A per un  import de cinc-centes setanta euros 
(570,00 €) a tots els efectes, complint les condicions i destinacions aprovades en l’expedient 
d’atorgament 

562/2016  24 de maig   Adjudicar el contracte de formació transversal en competències lingüístiques nivell 1 i digitals 
nivell 2  a Pol Ansó I Ros, NIF 52174429X 

563/2016  24 de maig Rescabalar les despeses  per raons de servei del mes d'abril 

564/2016  24 de maig Atorgar una gratificació al senyor JME 

565/2016  24 de maig Autoritzar el pagament i l'assistència al senyor AA  a la formació organitzada per l’Institut Català 
d'Avaluacions de Polítiques Públiques 

566/2016  24 de maig Atorgar una gratificació per les substitucions al Registre General i l'atenció al públic al mes de 
maig 

567/2016  25 de maig   Aprovar la justificació del mes de març corresponent a l’ajut individual de desplaçament per al 
curs 2015-2016 a l’alumne JCB 

568/2016  25 de maig   Aprovar la justificació del mes de abril corresponent a l’ajut individual de desplaçament per al 
curs 2015-2016 a l’alumne JCB 

569/2016  25 de maig Resolució SAD 06/032/2016  

570/2016  25 de maig Revisió (inclou modificació) SAD 06/015/2016  

571/2016  25 de maig Nòmina 

572/2016  27 de maig Pròrroga contracte de la senyora MA 

573/2016  27 de maig   Aprovar el pagamenamb caràcter de pagament a justificar 

574/2016  27 de maig Altres  Autoritzar  l'assistència a les senyores MR, SP, AR i NG a la formació organitzada per 
l’ACM 

575/2016  27 de maig Altres  Cessament com a funcionària interina de la senyora EF 

576/2016  27 de maig Contractació  de la senyora EF 

577/2016  27 de maig Justificació i reposició bestreta de caixa fixa de Gerència   

578/2016  30 de maig Resolució SAD 18/064/2016  

579/2016  30 de maig Resolució SAD 06/031/2016  

580/2016  30 de maig   Aprovació de la relació de propostes de despesa 382 

581/2016  31 de maig Revisió (inclou modificació) SAD 43/014/2015  

582/2016  31 de maig Revisió (inclou modificació) SAD 06/005/2016  

583/2016  31 de maig   Aprovar el contingut i la signatura d’un contracte de serveis amb Assessorament i Gestió en 
Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions, SL 

584/2016  31 de maig Revisió (inclou modificació) SAD 13/039/2014  

585/2016  31 de maig Revisió (inclou modificació) SAD 25/014/2012  

586/2016  31 de maig Revisió (inclou modificació) SAD 25/048/2015  

587/2016  31 de maig Revisió (inclou modificació) SAD 25/032/2008  

588/2016  31 de maig Revisió (inclou modificació) SAD 25/022/2009  

589/2016  31 de maig   Adjudicar el contracte del subministrament, transport inclòs, d’un Firewall UTM a Servicios 
Microinformática SA 

590/2016  31 de maig Revisió (inclou modificació) SAD 10/011/2010  

591/2016  1 de juny Revisió (inclou modificació) SAD 41/019/2015  

592/2016  1 de juny Revisió (inclou modificació) SAD 43/010/2008  

593/2016  1 de juny Finalització contracte del senyor Gabriel José Santiago 

594/2016  1 de juny Revisió (inclou modificació) SAD 01/011/2015  

595/2016  1 de juny Contractació  del senyor Gabriel José Santiago 

596/2016  1 de juny Revisió (inclou modificació) SAD 13/005/2011  

597/2016  1 de juny Revisió (inclou modificació) SAD 07/019/2008  

598/2016  1 de juny Revisió (inclou modificació) SAD 34/006/2011  

599/2016  1 de juny Atorgament d'una subvenció a la Fundació Balonmano Granollers per al cofinançament de les 
despeses d'organització de la XVII edició del Torneig Internacional d'Handbol Base Granollers 
Cup 

600/2016  1 de juny Atorgament d'una subvenció a la Fundació Balonmano Granollers per al cofinançament de les 
despeses d'organització de la XVIII edició del Torneig Internacional de Handbol Base Granollers 
Cup, edició 2016 

601/2016  1 de juny Atorgament d'una subvenció al Fons Català de Cooperació per al desenvolupament del projecte 
2937 relatiu a la creació de la Xarxa LAONF per a la transformació no violenta del conflicte del 
Sàhara Occidental. 

602/2016  1 de juny   Aprovació de la relació de factures 413 
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603/2016  1 de juny   Aprovació de la relació de propostes de despesa 416 

604/2016  2 de juny Autoritzar a la senyora NCP i als senyors GND i JVM per fer  hores extres 

605/2016  2 de juny   Autoritzar a la senyora CGL l’assistència  i per fer  hores a la trobada de blocaires 

606/2016  2 de juny Baixa temporal SAD 06/029/2016  

607/2016  2 de juny   Modificar el Decret de Gerència 424/2016, de 19 d’abril 

608/2016  3 de juny   Atorgar els ajuts en concepte d’incentius del mes de maig als alumnes que han participat en el 
curs de formació professionalitzadora “Activitats auxiliars de magatzem” 

609/2016  3 de juny   Atorgar els ajuts en concepte d’incentius del mes de maig als alumnes que han participat en el 
curs de formació professionalitzadora “Activitats administratives a l’empresa” 

610/2016  3 de juny Resolució SAD 39/003/2016  

611/2016  3 de juny   Adjudicar el contracte del Servei de Formació Enfein@’t al senyor Ferran Terol i Salsas 

612/2016  6 de juny   Aprovar la justificació del mes de maig corresponent a l’ajut individual de desplaçament per al 
curs 2015-2016 a l’alumne ESG. 

613/2016  7 de juny    Deixar sense efectes el Decret de Gerència número 383/2016, de 12 d’abril de 2016, de 
justificació de la despesa corresponent al mes de març de l’ajut individual de desplaçament de 
JCB per un import dos-cents trenta-un euros (231 €). 

614/2016  7 de juny    Contractar el senyor Josep Moya Ollé amb DNI 37663469A per a impartir la ponència “trastorns 
de conducte, conductes trastornades i conductes  que ens trastornen” en el marc de la jornada de 
formació per a la comunitat educativa organitzada pel Centre d’Educació Especial Montserrat 
Montero de Granollers. 

615/2016  7 de juny  Resolució SAD 18/065/2016  

616/2016  7 de juny  Revisió (inclou modificació) SAD 18/062/2016  

617/2016  7 de juny  Revisió (inclou modificació) SAD 11/002/2010  

618/2016  7 de juny  Aprovar l’expedient per a la contractació menor l’assessorament en el cultiu de varietats locals de 
l’escarola perruqueta, el porro de l’Etern, el bròquil de Santa Teresa, les cols de paperina i pell de 
galàpet de la comarca del Vallès Oriental 

619/2016  8 de juny    Aprovar la signatura del conveni i el seu corresponent annex per a l’adquisició d’experiència 
professional en empreses en el marc del programa “Fem Ocupació per a Joves”, previst a l’Ordre 
EMO/256/2015, de 5 d’agost amb Autoserveis d’Alimentacio Bassa, SL 

620/2016  8 de juny    Aprovar la signatura del conveni i el seu corresponent annex per a l’adquisició d’experiència 
professional en empreses en el marc del programa “Fem Ocupació per a Joves”, previst a l’Ordre 
EMO/256/2015, de 5 d’agost amb CAMPER RAPID; SL amb NIF B66 475 781 

621/2016  8 de juny  Atorgament  Atorgament d'una subvenció a Media Info SBD 2010, per dur a terme i produir el 
programa Vallès Educa. 

622/2016  8 de juny  Aprovació de la relació de factures número 423/2016  

623/2016  9 de juny    Aprovar l’expedient per a la contractació menor del servei d’actualització i disseny de productes 
de difusió i comunicació relacionats amb el sector agroalimentari 

624/2016  9 de juny   Modificar el Decret de Gerència 487/2016, de 2 de maig 

625/2016  9 de juny  Resolució SAD 29/084/2016  

626/2016  9 de juny  Resolució SAD 43/026/2016  

627/2016  9 de juny  Altres  Finalització contractes beneficiaris renda mímina d'inserció 

628/2016  9 de juny  Resolució SAD 06/036/2016  

629/2016  10 de juny  Revisió (inclou modificació) SAD 35/001/2012  

630/2016  10 de juny  Justificació i reposició de bestreta de caixa fixa de Gerència   

631/2016  13 de juny    Atorgament del servei de transport adaptat a un usuari. 

632/2016  13 de juny    Atorgament del servei de transport adaptat a un usuari. 

633/2016  13 de juny   Extinció del servei de transport adaptat d'un usuari. 

634/2016  13 de juny    Extinció del servei de transport adaptat a un usuari. 

635/2016  13 de juny  Resolució SAD 18/063/2016  

636/2016  13 de juny  Resolució SAD 29/083/2016  

637/2016  13 de juny  Altres  Modificació 

638/2016  13 de juny    Nomenament com a funcionària interina de la senyora SA 

639/2016  13 de juny  Altres  de la senyora MA 

640/2016  14 de juny    Donar compte de la finalització del compromís socioeducat. 

641/2016  14 de juny    Extingir el servei de transport adaptat a un usuari. 

642/2016  14 de juny  Altres  Finalització contracte IB 

643/2016  14 de juny    Aprovar l’expedient per a la contractació menor del servei de formació obligatòria dins el marc 
del Programa Fem Ocupació per a Joves. 

644/2016  15 de juny  Revisió (inclou modificació) SAD 10/017/2010  

645/2016  15 de juny Resolució SAD 06/033/2016  

646/2016  15 de juny    Aprovar el contingut i la signatura del conveni i annex de col·laboració per a pràctiques no 
laborals en empreses – Programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya, 
Joves per l’Ocupació  - Vimer Logístic, SL 

647/2016  15 de juny    Aprovar el contingut i la signatura del conveni i annex de col·laboració per a pràctiques no 
laborals en empreses – Programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya, 
Joves per l’Ocupació regulat per l’Ordre EMO/254/2015, de 5 d’agost, de modificació de l’Ordre 
EMO/251/2014, de 4 d’agost amb Masgames Active Toys, SL 
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648/2016  14 de juny    Aprovar el contingut i la signatura del conveni i annex de col·laboració per a pràctiques no 
laborals en empreses – Programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya, 
Joves per l’Ocupació regulat per l’Ordre EMO/254/2015, de 5 d’agost, de modificació de l’Ordre 
MO/251/2014, de 4 d’agost amb Eurodepot España, SL 

649/2016  15 de juny  Autoritzar el pagament i l'assistència de la senyora GS la formació organitzada per l'ACM 

650/2016  15 de juny Paga extra d'estiu 

651/2016  15 de juny  Contractació del servei de prevenció amb l'empresa Sociedad de Prevención de Asepeyo SL 

652/2016  15 de juny  Autorització a la senyora EG per fer hores extres a la XXI Nit del Turisme 

653/2016  15 de juny    Atorgar de forma directa amb caràcter excepcional una subvenció de dos mil euros (2.000 €) al 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, per al projecte 2936 “Creació i posada en marxa 
d’una guia ètica i dels drets humans per  la contractació i la compra pública dels municipis 
catalans”. 

654/2016  16 de juny    Aprovar la contractació de la pòlissa d’assegurança per a la cobertura dels accidents del 
personal del Consell Comarcal 

655/2016  16 de juny    Aprovar la signatura del conveni i el seu corresponent annex per a l’adquisició d’experiència 
professional en empreses en el marc del programa “Fem Ocupació per a Joves”, previst a l’Ordre 
EMO/256/2015, de 5 d’agost amb Tarpuna, SCCL . 

656/2016  16 de juny    Autoritzar la comissió de serveis de la senyora CG al Pallars Sobirà 

657/2016  16 de juny  Reactivació SAD 06/029/2016  

658/2016  17 de juny  Resolució SAD 01/009/2015  

659/2016  17 de juny  Resolució SAD 18/066/2016  

660/2016  17 de juny  Revisió (inclou modificació) SAD 14/004/2011  

661/2016  17 de juny  Revisió (inclou modificació) SAD 14/003/2011  

662/2016  17 de juny  Revisió (inclou modificació) SAD 11/005/2012  

663/2016  17 de juny  Baixa definitiva SAD 13/006/2011  

664/2016  17 de juny    Aprovació del contingut i la signatura d'un compromís socioeducatiu. 

665/2016  17 de juny    Aprovació del contingut i la signatura d'un compromís socioeducatiu. 

666/2016  17 de juny  Revisió (inclou modificació) SAD 06/016/2016  

667/2016  17 de juny    Justificació i reposició bestreta caixa fixa Lluís Canas 

668/2016  17 de juny  Altres  467/2016 RELACIÓ A L'APROVACIÓ FACTURES FASE 

669/2016  20 de juny  Revisió (inclou modificació) SAD 10/010/2014  

670/2016  20 de juny  Resolució SAD 41/027/2016  

671/2016  20 de juny  Justificació i reposició bestreta de caixa fixa de Tresoreria-efectiu   

672/2016  20 de juny  Justificació i reposició bestreta de caixa fixa de Tresoreria   

673/2016  20 de juny    Aprovació de la relació de factures número 477 

674/2016  20 de juny    Aprovació de la proposta de despesa número 482/2016 

675/2016  21 de juny    Aprovar el contingut i la signatura d'un compromís socioeducatiu. 

676/2016  21 de juny    Aprovar el contingut i la signatura d'un compromís socioeducatiu. 

677/2016  21 de juny  Baixa definitiva SAD 13/066/2015  

678/2016  21 de juny    Aprovar el contingut i la signatura del conveni i annex de col·laboració per a pràctiques no 
laborals en empreses – Programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya, 
Joves per l’Ocupació  - Santa & Cole Neoseries, SL 

679/2016  21 de juny    Ampliar l’ajut individual de desplaçament per al curs 2015-2016 en la quantitat de tres mil trenta-
tres euros amb vuitanta-cèntims (3.033,80 €) a l’alumna RRC, que es correspon a la diferència 
entre l’import de l’ajut individual atorgat i la necessitat real per cobrir la totalitat de la despesa del 
servei 

680/2016  21 de juny    Aprovar la justificació del mes de juny corresponent a l’ajut individual de desplaçament per al 
curs 2015-2016 a l’alumne ESG 

681/2016  21 de juny  Revisió (inclou modificació) SAD 07/009/2009  

682/2016  21 de juny    Aprovar el contingut i la signatura del conveni i annex de col·laboració per a pràctiques no 
laborals en empreses – Programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya, 
Joves per l’Ocupació regulat per l’Ordre EMO/254/2015, de 5 d’agost, de modificació de l’Ordre 
EMO/251/2014, de 4 d’agost amb Masgames Active Toys, SL 

683/2016  21 de juny    Aprovar el contingut i la signatura del conveni i annex de col·laboració per a pràctiques no 
laborals en empreses – Programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya, 
Joves per l’Ocupació regulat per l’Ordre EMO/254/2015, de 5 d’agost, de modificació de l’Ordre 
EMO/251/2014, de 4 d’agost amb Percepction Technologies, SL 

684/2016  21 de juny    Aprovar el contingut i la signatura del conveni i annex de col·laboració per a pràctiques no 
laborals en empreses – Programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya, 
Joves per l’Ocupació regulat per l’Ordre EMO/254/2015, de 5 d’agost, de modificació de l’Ordre 
EMO/251/2014, de 4 d’agost amb Eurodepot España, SAU 

685/2016  21 de juny    Aprovar el contingut i la signatura del conveni i annex de col·laboració per a pràctiques no 
laborals en empreses – Programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya, 
Joves per l’Ocupació regulat per l’Ordre EMO/254/2015, de 5 d’agost, de modificació de l’Ordre 
EMO/251/2014, de 4 d’agost amb l'Associació Recursos Educatius per la Infància en Risc 

686/2016  21 de juny    Aprovar el contingut i la signatura del conveni i annex de col·laboració per a pràctiques no 
laborals en empreses – Programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya, 
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Joves per l’Ocupació regulat per l’Ordre EMO/254/2015, de 5 d’agost, de modificació de l’Ordre 
EMO/251/2014, de 4 d’agost amb Finques Colomina, SL 

687/2016  21 de juny    Aprovar el contingut i la signatura del conveni i annex de col·laboració per a pràctiques no 
laborals en empreses – Programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya, 
oves per l’Ocupació regulat per l’Ordre EMO/254/2015, de 5 d’agost, de modificació de l’Ordre 
EMO/251/2014, de 4 d’agost amb Assessoria Jurídica Anfruns, SL 

688/2016  21 de juny    Aprovar la signatura del conveni i el seu corresponent annex per a l’adquisició d’experiència 
professional en empreses en el marc del programa “Fem Ocupació per a Joves”, previst a l’Ordre 
EMO/256/2015, de 5 d’agost amb el senyor JBC. 

689/2016  21 de juny  Revisió (inclou modificació) SAD 06/024/2016  

690/2016  22 de juny    Nòmina del mes de juny 

691/2016  22 de juny    Aprovar el padró corresponent al mes de juny de 2016,  d’acord l’ordenança reguladora del preu 
públic per a la prestació del servei de transport adaptat 

692/2016  22 de juny  Altres  Rescabalar les despeses  per raons de servei del mes d'abril 

693/2016  22 de juny Altres  Atorgar una gratificació al senyor JM 

694/2016  22 de juny  Altres  Atorgar una gratificació per les substitucions al Registre General i l'atenció al públic al mes 
de juny 

695/2016  22 de juny Resolució SAD 06/037/2016  

696/2016  22 de juny  Revisió (inclou modificació) SAD 33/022/2015  

697/2016  22 de juny  Altres  Atorgar una gratificació a la senyora RP 

698/2016  22 de juny  Altres  Atorgar una gratificació al senyor GM 

699/2016  22 de juny  Justificació econòmica  de la subvenció concedida a l’empresa Gent i Terra, SL 

700/2016  23 de juny    Aprovar la signatura del conveni i el seu corresponent annex per a l’adquisició d’experiència 
professional en empreses en el marc del programa “Fem Ocupació per a Joves”, previst a l’Ordre 
EMO/256/2015, de 5 d’agost amb Mengra, SL . 

701/2016  23 de juny  Pròrroga  1a Pròrroga del conveni amb l'Ajuntament de la Roca del Vallès per al servei de 
transport no obligatori de l'IES La Roca durant el curs escolar 2016-2017 

702/2016  23 de juny  Revisió (inclou modificació) SAD 33/044/2016  

703/2016  23 de juny    Aprovació de les propostes de despesa número 494 

704/2016  23 de juny    Aprovació de la relació de factures número 484 

705/2016  23 de juny  Modificació de crèdits núm.  Modificar el pressupost de l’any 2016 mitjançant l’expedient número 
18 del pressupost per incorporació de romanent de crèdits per un import total de dos-cents 
quaranta-tres mil cinc-cents vuitanta-quatre euros amb vuitanta-vuit cèntims (243.584,88 €), 
finançat mitjançant romanent de líquid de tresoreria 

706/2016  23 de juny  Revisió (inclou modificació) SAD 22/025/2016  

707/2016  23 de juny  Revisió (inclou modificació) SAD 13/044/2014  

708/2016  23 de juny  Revisió (inclou modificació) SAD 13/038/2014  

709/2016  27 de juny    Contractar ROCKCATALÀ, SCP, amb NIF J63293401, per dur a terme la modificació i adequació 
del programa informàtic dissenyat “Administració Ajut Menjador Escolar CCVOC 2.0” als nous 
requeriments del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i al procés de gestió 
del Consell Comarcal, per als cursos escolars 2015-2016 i  2016-2017 

710/2016  27 de juny  Altres  Modificar les hores extres fetes al Marcat d'Escapades 

711/2016  27 de juny  Altres  508/2016 RELACIIÓ A L'APROVACIÓ FACTURES FASE OP 

712/2016  27 de juny  Resolució SAD 06/039/2016  

713/2016  28 de juny  Altres  Rescabalar les despeses al senyor JD  en concepte d’indemnitzacions per raó de servei 

714/2016  28 de juny  Altres  Atorgar a la senyora MSM una excedència voluntària d'un any 

715/2016  28 de juny  Altres  Autorització a la senyora EG per fer hores extres al sopar del Gremi de Hostaleria 

716/2016  28 de juny  Altres  Pagament calçat reglamentari al senyor VGC 

717/2016  28 de juny  Revisió (inclou modificació) SAD 06/017/2016  

718/2016  28 de juny Baixa temporal SAD 07/015/2014  

719/2016  28 de juny    Aprovar la signatura del conveni i annex de col·laboració per a l’adquisició experiència 
professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya Joves per l’Ocupació 

720/2016  28 de juny  Baixa definitiva SAD 29/008/2010  

721/2016  28 de juny  Baixa definitiva SAD 29/079/2016  

722/2016  28 de juny  Baixa definitiva SAD 29/067/2015  

723/2016  28 de juny  Baixa definitiva SAD 43/004/2013  

724/2016  28 de juny    extinció del servei de transport adaptat a un usuari. 

725/2016  28 de juny    extinció del servei de transport adaptat a un usuari. 

726/2016  28 de juny    Atorgar un contracte de serveis a Assistència i Gestió Integral, Fundació Privada per a la posada 
a disposició als ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental del servei d’acolliment d’urgències, 
d’atenció a dones víctimes de violència de gènere o en situació de desprotecció social. 

727/2016  29 de juny  Baixa temporal SAD 25/065/2016  

728/2016  29 de juny  Baixa temporal SAD 25/066/2016  

729/2016  29 de juny  Altres  Rescabalar les despeses per raons de servei al senyor GS 

730/2016  29 de juny  Resolució SAD 01/016/2016  

731/2016  29 de juny  Resolució SAD 33/047/2016  

732/2016  29 de juny  Resolució SAD 29/085/2016  
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733/2016  29 de juny  Aprovar l’expedient de generaci de crèdit número 19 de modificació del pressupost del Consell 
Comarcal per a l’exercici 2016, per un import total seixanta-quatre mil quatre-cents seixanta-dos 
euros (64.462,00 €) 

734/2016  29 de juny  Revisió (inclou modificació) SAD 29/036/2014  

735/2016  29 de juny  Revisió (inclou modificació) SAD 34/030/2016  

736/2016  29 de juny Resolució SAD 33/051/2016  

737/2016  29 de juny  Revisió (inclou modificació) SAD 22/019/2015  

738/2016  29 de juny  Revisió (inclou modificació) SAD 14/018/2014  

739/2016  29 de juny  Revisió (inclou modificació) SAD 14/020/2014  

740/2016  29 de juny  Revisió (inclou modificació) SAD 14/021/2014  

741/2016  29 de juny  Revisió (inclou modificació) SAD 18/044/2015  

742/2016  29 de juny  Pròrroga  Aprovació de la pròrroga del conveni amb l'Ajuntament de Gallifa per a la prestació de 
transport escolar no obligatori 

743/2016  29 de juny  Revisió (inclou modificació) SAD 14/030/2015  

744/2016  30 de juny  Altres  Autoritzar lel pagament i l'assistència de la senyora NM a un seminari organitzat per la 
Diputació de Barcelona 

745/2016  30 de juny    Aprovar el contingut i la signatura d’un contracte de serveis de suport tècnic especialitzat en 
matèria de metodologia i d’anàlisi de la informació relativa al Servei d’ajuda a domicili amb la 
senyora AMB 

746/2016  30 de juny  Resolució SAD 33/050/2016  

747/2016  30 de juny  Resolució SAD 43/025/2016  

748/2016  30 de juny  Resolució SAD 29/087/2016  

749/2016  30 de juny  Revisió (inclou modificació) SAD 29/012/2012  

750/2016  30 de juny  Resolució SAD 29/086/2016  

751/2016  30 de juny    Prorrogar el contracte de serveis, de 29 de maig de 2014, formalitzat amb Servicios Generales 
Jadoga, SL, NIF B65723033, relatiu a la prestació del servei de neteja d’edificis del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, fins l’1 de novembre de 2016. 

752/2016  30 de juny  Revisió (inclou modificació) SAD 29/032/2009  

753/2016  30 de juny  Altres  Modificació pressupost 

754/2016  30 de juny  Altres  Finalització de contracte de la senyora EM 

755/2016  30 de juny  Altres  Finalització de contracte del senyor GJS 

756/2016  30 de juny   Atorgar a la senyora SCC una excedència voluntària d'un any 

757/2016  30 de juny  Altres  Mantenir la jornada completa de 37,5 hores el senyor JV 

758/2016  30 de juny  Altres  Ampliar la jornada de treball de la senyora NM 

759/2016  30 de juny  Contractació  de la senyora AB 

760/2016  30 de juny    Aprovar la signatura del conveni i el seu corresponent annex per a l’adquisició d’experiència 
professional en empreses en el marc del programa “Fem Ocupació per a Joves”, previst a l’Ordre 
EMO/256/2015, de 5 d’agost amb Mengra, SL . 

761/2016  1 de juliol Revisió (inclou modificació) SAD 39/003/2016  

762/2016  1 de juliol  Revisió (inclou modificació) SAD 25/051/2015  

763/2016  4 de juliol    Formació disseny educatiu 

764/2016  4 de juliol    Convocatòria licitació CDIA00 

765/2016  4 de juliol  Baixa definitiva SAD 29/082/2016  

766/2016  4 de juliol Baixa definitiva SAD 41/021/2015  

767/2016  5 de juliol  Resolució SAD 06/040/2016  

768/2016  5 de juliol    Convocatòria licitació CDIA01 

769/2016  5 de juliol    Convocatòria licitació CDIA02 

770/2016  5 de juliol    Convocatòria licitació CDIA03 

771/2016  5 de juliol    Convocatòria licitació CDIA04 

772/2016  5 de juliol    Convocatòria licitació CDIA04 

773/2016  5 de juliol    Convocatòria de la licitació CDIA06 

774/2016  5 de juliol    Convocatòria de la licitació TOBL00 

775/2016  5 de juliol    Convocatòria de la licitació TOBL01 

776/2016  5 de juliol    Convocatòria de la licitació TOBL02 

777/2016  5 de juliol    Convocatòria de la licitació TOBL03 

778/2016  5 de juliol    Convocatòria de la licitació TOBL04 

779/2016  5 de juliol  Resolució SAD 06/041/2016  

780/2016  5 de juliol  Revisió (inclou modificació) SAD 33/013/2015  

781/2016  5 de juliol    Convocatòria de la licitació TOBL05 

782/2016  5 de juliol    Convocatòria de la licitació TOBL06 

783/2016  5 de juliol    Convocatòria de la licitació TOBL07 

784/2016  5 de juliol    Convocatòria de la licitació TOBL08 

785/2016  5 de juliol    Convocatòria de la licitació TOBL09 

786/2016  5 de juliol   Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta EOBL00, del CEE Montserrat Montero de Granollers, corresponent a la categoria de 
Transport escolar adaptat 
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787/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta EOBL01, del CEE Montserrat Montero de Granollers, corresponent a la categoria de 
Transport escolar adaptat 

788/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta EOBL02, del CEE Montserrat Montero de Granollers, corresponent a la categoria de 
Transport escolar adaptat 

789/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta EOBL03, del CEE Montserrat Montero de Granollers, corresponent a la categoria de 
Transport escolar adaptat 

790/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta EOBL04, del CEE Montserrat Montero de Granollers, corresponent a la categoria de 
Transport escolar adaptat 

791/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta EOBL05, del CEE Montserrat Montero de Granollers, corresponent a la categoria de 
Transport escolar adaptat 

792/2016  5 de juliol   Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta EOBL06, del CEE Montserrat Montero de Granollers, corresponent a la categoria de 
Transport escolar adaptat 

793/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta EOBL07, del CEE Montserrat Montero de Granollers, corresponent a la categoria de 
Transport escolar adaptat 

794/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta EOBL08, del CEE Montserrat Montero de Granollers, corresponent a la categoria de 
Transport escolar adaptat 

795/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta EOBL09, del CEE Montserrat Montero de Granollers, corresponent a la categoria de 
Transport escolar adaptat 

796/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta EOBL10, del CEE Montserrat Montero de Granollers, corresponent a la categoria de 
Transport escolar adaptat 

797/2016,  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta EOBL11, del CEE Montserrat Montero de Granollers, corresponent a la categoria de 
Transport escolar adaptat 

798/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta EOBL12, del CEE Montserrat Montero de Granollers, corresponent a la categoria de 
Transport amb ambulància 

799/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta EOBL13, del CEE Montserrat Montero de Granollers, corresponent a la categoria de 
Transport amb ambulància 

800/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta EOBL14, del CEE Can Vila de Mollet del Vallès, corresponent a la categoria de Transport 
amb ambulància 

801/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta EOBL15, del CEE Can Vila de Mollet del Vallès, corresponent a la categoria de Transport 
escolar adaptat 

802/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta EOBL16, del CEE Can Vila de Mollet del Vallès, corresponent a la categoria de Transport 
escolar adaptat 

803/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta EOBL17, del CEE Can Vila de Mollet del Vallès, corresponent a la categoria de Transport 
escolar adaptat 

804/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta EOBL18, del CEE Can Vila de Mollet del Vallès, corresponent a la categoria de Transport 
escolar adaptat 

805/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta EOBL19, del CEE Can Vila de Mollet del Vallès, corresponent a la categoria de Transport 
escolar adaptat 

806/2016,  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta EOBL20, del CEE Can Vila de Mollet del Vallès, corresponent a la categoria de Transport 
escolar adaptat 

807/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta EOBL21, del CEE Can Vila de Mollet del Vallès, corresponent a la categoria de Transport 
escolar adaptat 

808/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta EOBL22, del CEE Can Vila de Mollet del Vallès, corresponent a la categoria de Transport 
escolar adaptat 

809/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta EOBL23, del CEE Can Vila de Mollet del Vallès, corresponent a la categoria de Transport 
escolar adaptat 
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810/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta EOBL24, del CEE Can Vila de Mollet del Vallès, corresponent a la categoria de Transport 
escolar adaptat 

811/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta EOBL25, del CEE Can Vila de Mollet del Vallès, corresponent a la categoria de Transport 
escolar adaptat 

812/2016,  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta EOBL26, del CEE Can Vila de Mollet del Vallès, corresponent a la categoria de Transport 
escolar sanitari 

813/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta EOBL27, del UTE Can Vila de Mollet del Vallès, corresponent a la categoria de Transport 
escolar sanitari 

814/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta EOBL28, del UTE Can Vila de Mollet del Vallès, corresponent a la categoria de Transport 
escolar sanitari 

815/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta EOBL29, del CEE Can Vila de Mollet del Vallès, corresponent a la categoria de Transport 
escolar adaptat 

816/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta EOBL30, del CEE Montserrat Montero de Granollers, corresponent a la categoria de 
Transport escolar adaptat 

817/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta EOBL31, del CEE Montserrat Montero de Granollers, corresponent a la categoria de 
Transport escolar sanitari 

818/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta EOBL32, del CEE Montserrat Montero de Granollers, corresponent a la categoria de 
Transport escolar sanitari 

819/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta EOBL33, del CEE Montserrat Montero de Granollers, corresponent a la categoria de 
Transport escolar sanitari 

820/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta EOBL34, del CEE Montserrat Montero de Granollers, corresponent a la categoria de 
Transport amb ambulància 

821/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta POBL00, del Escola Granollers de Granollers, corresponent a la categoria de Transport 
escolar sanitari 

822/2016  5 de juliol   actuacions prèvies per tal de conèixer la suposada infracció dels contractes de prestació del 
servei de transport escolar de les rutes TOBL01A i TOBL08A i decidir la iniciació o no d’un 
procediment sancionador 

823/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta POBL02, del Escola Granollers de Granollers, corresponent a la categoria de Transport 
escolar sanitari 

824/2016  5 de juliol   Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta POBL03, del Escola Salvador Llobet i Salvador Espriu de Granollers, corresponent a la 
categoria de Transport escolar ordinari 

825/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta POBL04, del Escola Federico Garcia Lorca de Mollet del Vallès, corresponent a la categoria 
de Transport escolar ordinari 

826/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta POBL05, del Escola Mogent i Escola Palau d'Ametlla de Montornès del Vallès, corresponent 
a la categoria de Transport escolar ordinari 

827/2016  5 de juliol   Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta POBL06, del Escola el Turó de Bigues i Riells, corresponent a la categoria de Transport 
escolar sanitari 

828/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta POBL08, del Escola Sant Vicenç de Mollet del Vallès, corresponent a la categoria de 
Transport escolar sanitari 

829/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta POPC01A, del Escola el Turó de Bigues i Riells, corresponent a la categoria de Transport 
escolar ordinari 

830/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta POPC04A, del Escola el Farell de Caldes de Montbui, corresponent a la categoria de 
Transport escolar ordinari 

831/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta POPC06A, del Escola el Farell de Caldes de Montbui, corresponent a la categoria de 
Transport escolar ordinari 

832/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta POPC10A, del Escola Can Parera de Montornès del Vallès, corresponent a la categoria de 
Transport escolar ordinari 
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833/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta POPC17A, del Escola Marinada de Montornès del Vallès, corresponent a la categoria de 
Transport escolar ordinari 

834/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta POPC19A, del Escola Joan Casas de Sant Antoni de Vilamajor, corresponent a la categoria 
de Transport escolar ordinari 

835/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta POPC21A, del Escola Torre Roja de Sant Pere de Vilamajor, corresponent a la categoria de 
Transport escolar ordinari 

836/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta POPC22A, del Escola Torre Roja de Sant Pere de Vilamajor, corresponent a la categoria de 
Transport escolar ordinari 

837/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta POPC24A, del Escola Ronçana de Santa eulàlia de Ronçana, corresponent a la categoria de 
Transport escolar ordinari 

838/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta SOBL00, del Institut A. Manel Raspall, Institut el Sui i SES Pla Marcell de Cardedeu, 
corresponent a la categoria de Transport escolar ordinari 

839/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta SOBL01, del Institut A. Manel Raspall, Institut el Sui i SES Pla Marcell de Cardedeu, 
corresponent a la categoria de Transport escolar ordinari 

840/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta SOBL02, del Institut A. Manel Raspall, Institut el Sui i SES Pla Marcell de Cardedeu, 
corresponent a la categoria de Transport escolar ordinari 

841/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta SOBL03, del Institut Vil·la Romana i Institut Manel Blancafort de La Garriga, corresponent a la 
categoria de Transport escolar ordinari 

842/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta SOBL04, del Institut Ramona Calvet de Castellterçol, corresponent a la categoria de 
Transport escolar ordinari 

843/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta SOBL05, del Institut Baix Montseny de Sant Celoni, corresponent a la categoria de Transport 
escolar ordinari 

844/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta SOBL06, del Institut Baix Montseny de Sant Celoni, corresponent a la categoria de Transport 
escolar ordinari 

845/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta SOBL07, del IES Reguissol de Santa Maria de Palautordera, corresponent a la categoria de 
Transport escolar ordinari 

846/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta SOBL08, del Institut Vilamajor de Sant Pere de Vilamajor, corresponent a la categoria de 
Transport escolar ordinari 

847/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta SOBL09, del Institut Vilamajor de Sant Pere de Vilamajor, corresponent a la categoria de 
Transport escolar ordinari 

848/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta SOBL10, del Institut Vilamajor de Sant Pere de Vilamajor, corresponent a la categoria de 
Transport escolar ordinari 

849/2016  5 de juliol    Contractació 

850/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta SOBL12, del Institut Can Record de Sant Esteve de Palautordera, corresponent a la categoria 
de Transport escolar ordinari 

851/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta SOBL13, del Institut Alba del Vallès de Sant Fost de Campsentelles, corresponent a la 
categoria de Transport escolar ordinari 

852/2016  5 de juliol   Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta SOBL14, del Institut Alba del Vallès de Sant Fost de Campsentelles, corresponent a la 
categoria de Transport escolar ordinari 

853/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta SOBL15, del Institut Alba del Vallès de Sant Fost de Campsentelles, corresponent a la 
categoria de Transport escolar ordinari 

854/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta SOBL16, del Institut Alba del Vallès de Sant Fost de Campsentelles, corresponent a la 
categoria de Transport escolar ordinari 

855/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta SOBL17, del Institut Giola de Llinars del Vallès, corresponent a la categoria de Transport 
escolar ordinari 
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856/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta SOBL18, del Institut Vilanova de Vilanova del Vallès, corresponent a la categoria de 
Transport escolar ordinari 

857/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta SOBL19, del Institut Vilanova de Vilanova del Vallès, corresponent a la categoria de 
Transport escolar ordinari 

858/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta SOBL20, del Institut Vilanova de Vilanova del Vallès, corresponent a la categoria de transport 
escolar ordinari 

859/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta SOBL21, del Institut Lauro de Les Franqueses del Vallès, corresponent a la categoria de 
Transport escolar ordinari 

860/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta SOBL22, del Institut M. Blancafort de La Garriga, corresponent a la categoria de Transport 
escolar ordinari 

861/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta SOBL23, del Institut Baix Montseny de Sant Celoni, corresponent a la categoria de Transport 
escolar sanitari 

862/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta SOBL24, del Institut Lliçà d’Amunt USEE de Lliça d'Amunt, corresponent a la categoria de 
Transport escolar sanitari 

863/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta SOBL25, del Institut el Sui USEE de Cardedeu, corresponent a la categoria de Transport 
escolar ordinari 

864/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta SOBL26, del Institut Lliçà d’Amunt USEE de Lliça d'Amunt, corresponent a la categoria de 
Transport escolar sanitari 

865/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta SOBL27, del Institut Reguissol de Vallgorguina, corresponent a la categoria de Transport 
escolar ordinari 

866/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta SOBL28, del Institut Belulla de Canovelles, corresponent a la categoria de Transport escolar 
sanitari 

867/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta SOBL29, del Institut Reguissol de Vallgorguina, corresponent a la categoria de Transport 
escolar adaptat 

868/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta SOBL30, del Institut Vilamajor de Sant Pere de Vilamajor, corresponent a la categoria de 
Transport escolar ordinari 

869/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta SOPC01A, del Institut la Roca de La Roca del Vallès, corresponent a la categoria de 
Transport escolar ordinari 

870/2016  5 de juliol   Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta SOPC02A, del Institut Lliçà d’Amunt i Institut Hipàtia d'Alexandria de Lliça d'amunt, 
corresponent a la categoria de Transport escolar ordinari 

871/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta SOPC06A, del Institut La Vall del Tenes de Santa Eulàlia de Ronçana, corresponent a la 
categoria de Transport escolar ordinari 

872/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta SOPC09A, del Institut Marta Mata i Vinyes Velles de Montornès del Vallès, corresponent a la 
categoria de Transport escolar ordinari 

873/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta SOPC10A, del Institut Vilamajor de Sant Pere de Vilamajor, corresponent a la categoria de 
Transport escolar ordinarivar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de 
transport escolar de la ruta SOPC11A, del Institut Baix Montseny de Sant Celoni, corresponent a 
la categoria de Transport escolar ordinariAprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord 
marc del servei de transport escolar de la ruta SOPC11A, del Institut Baix Montseny de Sant 
Celoni, corresponent a la categoria de Transport escolar ordinari 

874/2016  5 de juliol    Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta SOPC11A, del Institut Baix Montseny de Sant Celoni, corresponent a la categoria de 
Transport escolar ordinari 

875/2016  5 de juliol    Aprovar la signatura del conveni I el seu corresponent annex per a l’adquisició d’experiència 
professional en empreses en el marc del programa “Fem Ocupació per a Joves”, previst a l’Ordre 
EMO/256/2015, de 5 d’agost amb el senyor Elias Quero Gomez 

876/2016  5 de juliol    Atorgar els ajuts en concepte d’incentius del mes de juny als alumnes que han participat en el 
curs de formació professionalitzadora “Activitats administratives a l’empresa” 

877/2016  5 de juliol    Atorgar els ajuts en concepte d’incentius del mes d juny als alumnes que han participat en el 
curs de formació professionalitzadora “Activitats auxiliars de magatzem” 

878/2016  6 de juliol   Aprovar l’expedient per a la contractació menor de subministrament material d’oficina 
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879/2016  6 de juliol  Aprovació  Aprovació del contingut i la signatura d'un conveni amb l'Ajuntament de Sant Celoni 
per a la prestació del serveid e transport escolar no obligatori per al curs escolar 2016-2017 

880/2016  7 de juliol    Aprovar l’expedient per a la contractació menor de SERVEI D’INTERPRETACIÓ 

881/2016  7 de juliol  Baixa definitiva SAD 22/020/2015  

882/2016  7 de juliol  Baixa definitiva SAD 14/025/2010  

883/2016  7 de juliol  Baixa definitiva SAD 14/029/2015  

884/2016  7 de juliol  Baixa definitiva SAD 18/059/2016  

885/2016  8 de juliol  Baixa definitiva SAD 33/017/2015  

886/2016  8 de juliol  Baixa definitiva SAD 18/030/2010  

887/2016  8 de juliol  Baixa definitiva SAD 07/005/2009  

888/2016  8 de juliol  Resolució SAD 06/043/2016  

889/2016  8 de juliol   Quota soci del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 

890/2016  11 de juliol  Resolució SAD 06/042/2016  

891/2016  12 de juliol  Baixa definitiva SAD 07/022/2014  

892/2016  12 de juliol  Revisió (inclou modificació) SAD 29/037/2014  

893/2016  12 de juliol  Revisió (inclou modificació) SAD 10/013/2010  

894/2016  12 de juliol    Aprovació de la relació de propostes número 506 

895/2016  12 de juliol    Aprovació de relació de factures número 528 

896/2016  12 de juliol    Aprovar la modificació de l’horari de les pràctiques no laborals en empreses – Programa 
d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya, Joves per l’Ocupació regulat per 
l’Ordre EMO/254/2015, de 5 d’agost, de modificació de l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost amb 
Masgames Active Toys 

897/2016  13 de juliol  Resolució SAD 06/044/2016  

898/2016  13 de juliol  Formació Gemma Andreu   

899/2016  13 de juliol  Resolució SAD 33/049/2016  

900/2016  13 de juliol  Revisió (inclou modificació) SAD 13/070/2015  

901/2016  13 de juliol    Ampliar l’ajut individual de desplaçament per al curs 2015-2016 de l’alumne Joan Correa de 
Béjar. 

902/2016  14 de juliol    Aprovar la justificació de la subvenció concedida al Consell Esportiu del Vallès Oriental, amb NIF 
G08890246, per un import de mil cinc-cents euros (1.500,00 €) . 

903/2016  14 de juliol    actuacions prèvies per tal de conèixer la suposada infracció del contracte de prestació del servei 
d’ajuda a domicili per Clece, SA i decidir la iniciació o no d’un procediment sancionador 

904/2016  14 de juliol  Altres  Autoritzar l'assistència al senyor Gilbert Niubó i Doiz a la jornada  organitzada per el 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya 

905/2016  15 de juliol  Revisió (inclou modificació) SAD 13/079/2015  

906/2016  15 de juliol  Resolució SAD 27/009/2016  

907/2016  15 de juliol    Aprovar la justificació del mes de maig corresponent a l’ajut individual de desplaçament per al 
curs 2015-2016 a l’alumne JCB 

908/2016  15 de juliol    Aprovar la justificació del mes de juny corresponent a l’ajut individual de desplaçament per al 
curs 2015-2016 a l’alumne JCB 

909/2016  15 de juliol    Aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Productora Media Info SBD 2010 

910/2016  15 de juliol  Revisió (inclou modificació) SAD 13/046/2014  

911/2016  15 de juliol  Revisió (inclou modificació) SAD 10/002/2010  

912/2016  15 de juliol  Justificació bestreta de caixa fixa de Gerència   

913/2016  18 de juliol    Compensació de drets reconeguts i pagaments a l'Ajuntament de Montmeló 

914/2016  18 de juliol  Baixa definitiva SAD 25/054/2015  

915/2016  18 de juliol  Revisió (inclou modificació) SAD 18/055/2016  

916/2016  18 de juliol  Altres  Autoritzar l'assistència a la senyora Anna Jané a la jornada  organitzada per la Unió de 
Consumidors de Catalunya 

917/2016  18 de juliol   Aprovar la signatura del conveni i el seu corresponent annex per a l’adquisició d’experiència 
professional en empreses en el marc del programa “Fem Ocupació per a Joves”, previst a l’Ordre 
EMO/256/2015, de 5 d’agost amb VIMER LOGISTIC, SL 

918/2016  19 de juliol Altres  Reconèixer l’obligació amb càrrec a la partida 920.00230.00 del pressupost general 
d’ingressos i despeses per a l’any 2016 i aprovar el pagament de les assignacions econòmiques 
per assistència als òrgans col•legiats del Consell Comarcal per la concurrència efectiva a les 
sessions del primer trimestre de l’any 2016 i el pagament a favor dels portaveus dels grups polítics 
comarcals per sessió de Junta de Portaveus del segon trimestre de l’any 2016 

919/2016  19 de juliol Revisió (inclou modificació) SAD 29/057/2015  

920/2016  19 de juliol   Aprovar el contingut i la signatura d'un compromís socioeducatiu. 

921/2016  19 de juliol Revisió (inclou modificació) SAD 18/002/2012  

922/2016  19 de juliol   Aprovar el contingut i la signatura d'un compromís socioeducatiu. 

923/2016  19 de juliol Revisió (inclou modificació) SAD 35/004/2015  

924/2016  19 de juliol   Aprovar el contingut i la signatura d'un compromís socioeducatiu. 

925/2016  19 de juliol Resolució SAD 34/038/2016  

926/2016  19 de juliol Contractació  de la senyora Elisabeth Monge Moreno 

927/2016  20 de juliol Resolució SAD 34/036/2016  

928/2016  20 de juliol Baixa definitiva SAD 33/006/2015  

929/2016  20 de juliol Revisió (inclou modificació) SAD 07/018/2014  
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930/2016  20 de juliol   Aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Fundació Balonmano Granollers, amb NIF 
G62079991 

931/2016  20 de juliol   Aprovar la justificació del mes de març corresponent a l’ajut individual de desplaçament per al 
curs 2015-2016 a l’alumne RRC 

932/2016  20 de juliol   Aprovar la justificació del mes de abril corresponent a l’ajut individual de desplaçament per al 
curs 2015-2016 a l’alumne RRC 

933/2016  20 de juliol   Aprovar la justificació del mes de maig corresponent a l’ajut individual de desplaçament per al 
curs 2015-2016 a l’alumne RRC 

934/2016  20 de juliol   Aprovar la justificació del mes de juny corresponent a l’ajut individual de desplaçament per al 
curs 2015-2016 a l’alumne RRC 

935/2016  20 de juliol   Aprovar el padró corresponent al mes de juliol de 2016, d’acord l’ordenança reguladora del preu 
públic per a la prestació del servei de transport adaptat 

936/2016  21 de juliol Resolució SAD 10/022/2016  

937/2016  21 de juliol Resolució SAD 15/004/2016  

938/2016  21 de juliol Resolució SAD 25/067/2016  

939/2016  21 de juliol   d'atorgament del servei de transport adaptat a un usuari. 

940/2016  21 de juliol Baixa definitiva SAD 25/017/2009  

941/2016  21 de juliol Baixa definitiva SAD 13/076/2015  

942/2016  21 de juliol Baixa definitiva SAD 13/055/2014  

943/2016  21 de juliol Baixa definitiva SAD 13/002/2011  

944/2016  21 de juliol Altres  Autorització per fer hores extres a la senyora Carme Garrido a la Fira del tomàquet 

945/2016  21 de juliol Altres  Autoritzar el pagament i l'assistència de la senyora Eva Casas a la formació organitzada 
per la Fundació Orienta 

946/2016  21 de juliol   Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga d'un compromís socioeducatiu. 

947/2016  21 de juliol   Retorn de la garantia a Plus Consulting, SCP corresponent al contracte per a la prestació del 
servei d’implantació del sistema integral de qualitat turística en destinació (SICTED) a la comarca 
del Vallès Oriental. 

948/2016 22 de juliol Resolució SAD 43/028/2016  

949/2016 22 de juliol Resolució SAD 43/027/2016  

950/2016 22 de juliol Resolució SAD 29/089/2016  

951/2016 22 de juliol Resolució SAD 29/090/2016  

952/2016 22 de juliol Resolució SAD 33/048/2016  

953/2016 22 de juliol Resolució SAD 25/071/2016  

954/2016 22 de juliol   Incoar un expedient previ sancionador contra RJ Autocares, SL, per incompliment de les 
obligacions dels contractes per a la prestació del servei de transport adaptat de les rutes 
TOBL01A, del Centre Ocupacional Xavier Quincoces de la Roca del Vallès, i TOBL08A, del 
Centre Ocupacional El Trencadís de Montmeló. 

955/2016 22 de juliol   Aprovació de la relació de factures número 533 

956/2016 22 de juliol   Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta EOBL01, del CEE Montserrat Montero de Granollers, corresponent a la categoria de 
Transport escolar adaptat 

957/2016 22 de juliol   Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta EOBL11, del CEE Montserrat Montero de Granollers, corresponent a la categoria de 
Transport escolar adaptat 

958/2016 22 de juliol   Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta EOBL24, del CEE Can Vila de Mollet del Vallès, corresponent a la categoria de Transport 
escolar adaptat 

959/2016 22 de juliol   Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta SOPC10A, del Institut Vilamajor de Sant Pere de Vilamajor, corresponent a la categoria de 
Transport escolar ordinari 

960/2016 22 de juliol   Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta EOBL29, del CEE Can Vila de Mollet del Vallès, corresponent a la categoria de Transport 
escolar adaptat 

961/2016 22 de juliol   Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta EOBL30, del CEE Montserrat Montero de Granollers, corresponent a la categoria de 
Transport escolar adaptat 

962/2016 22 de juliol   Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta POBL07, del USEE de l'Escola Les Aigües de Cardedeu, corresponent a la categoria de 
Transport escolar sanitari 

963/2016 22 de juliol   Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta POBL09, del USEE de l'Escola Montbui de Caldes de Montbui, corresponent a la categoria de 
Transport escolar sanitari 

964/2016 22 de juliol   Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta SOBL31, del USEE de l'Institut Montmeló de Montmeló, corresponent a la categoria de 
Transport escolar sanitari 

965/2016 22 de juliol   Aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de la 
ruta SOPC11A, del Institut Baix Montseny de Sant Celoni, corresponent a la categoria de 
Transport escolar ordinari 
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966/2016 22 de juliol   Aprovar la relació de propostes de despesa número 538 

967/2016  25 de juliol Altres  Rescabalar les despeses  per raons de servei del mes de juny 

968/2016  25 de juliol Resolució SAD 29/091/2016  

969/2016  25 de juliol Altres  Atorgar una gratificació al senyor GM 

970/2016  25 de juliol Altres  Nòmina del mes de juliol 

971/2016  25 de juliol Altres  Atorgar una gratificació per 10 anys de servei a la senyor EG 

972/2016  25 de juliol Altres  Atorgar una gratificació al senyor JM 

973/2016  25 de juliol Altres  Atorgar una gratificació per les substitucions al Registre General i l'atenció al públic al mes 
de juliol 

974/2016  26 de juliol Resolució SAD 27/011/2016  

975/2016  26 de juliol Resolució SAD 27/010/2016  

976/2016  26 de juliol Resolució SAD 13/100/2016  

977/2016  26 de juliol   Aprovar la modificació de l’horari de les pràctiques no laborals en entorn productiu que consta en 
l’annex de col·laboració per a pràctiques no laborals en empreses – Programa d’experiència 
professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya, Joves per l’Ocupació regulat per l’Ordre 
EMO/254/2015, de 5 d’agost, de modificació de l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost amb 
Perception Technologies, SL, NIF B-62370473 

978/2016  26 de juliol   Aprovar la signatura del conveni i el seu corresponent annex per a l’adquisició d’experiència 
professional en empreses en el marc del programa “Fem Ocupació per a Joves”, previst a l’Ordre 
EMO/256/2015, de 5 d’agost amb L’Olla, SCP amb NIF J65709420 

979/2016  26 de juliol   Aprovar la signatura de l’annex per a l’adquisició d’experiència professional en empreses en el 
marc del programa “Fem Ocupació per a Joves”, previst a l’Ordre EMO/256/2015, de 5 d’agost 
amb TARPUNA SCCL amb NIF F56735714 

980/2016  26 de juliol Atorgament  Atorgament d'una subvenció a la Fundació Pau i Solidaritat per al desenvolupament 
d'un projecte de promoció de la igualtat de gèner a Guatemala. 

981/2016  26 de juliol   Contractar un publireportatge d’una pàgina a la publicació Què fem? de Publipress Media, SLU 

982/2016  26 de juliol Pròrroga  1a Pròrroga del conveni amb l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor per pretar el servei 
de Transport Escolar No Obligatori de l'IES Vilamajor per al curs escolar 2016-2017 

983/2016,  26 de juliol   Organitzar un press trip de tres dies per a la revista Descobrir Catalunya amb CIF F-6407498, 
que inclou la visita a recursos i empreses del sector turístic i assumir el cost de l’allotjament en 
règim de mitja pensió en el Càmping El Pasqualet de Caldes de Montbui amb CIF A59113639, per 
tal que es pugui dur a terme un article especialitzat en turisme familiar pel proper número de 
l’especial Experiències primavera – estiu 2017. 

984/2016  26 de juliol   Adjudicar el contracte de l’assessorament en el cultiu de varietats locals de l’escarola 
perruqueta, el porro de l’Etern, el bròquil de Sta. Teresa, les cols de paperina i pell de Galàpet, al 
senyor Jordi Puig Roca 

985/2016  26 de juliol   Adjudicar el contracte menor de l’actualització i disseny de productes de difusió i comunicació 
relacionats amb el sector agroalimentari a Mires Estudis de Comunicació SL 

986/2016  26 de juliol Pròrroga  1a Pròrroga del conveni amb l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana per a la 
prestació del servei de Transport Escolar No Obligatori per al curs escolar 2016/2017, IES La Vall 
del Tenes. 

987/2016  26 de juliol  Adjudicar el contracte del subministrament, transport inclòs, de material d’oficina a la seu del 
Consell Comarcal a F. Vidal, SA 

988/2016  27 de juliol Resolució SAD 13/101/2016  

989/2016  27 de juliol Altres  Autorització a la senyora Esther Garcia per fer hores extres a la Fita de Tomàquet 

990/2016  27 de juliol Resolució SAD 25/068/2016  

991/2016  27 de juliol Resolució SAD 33/052/2016  

992/2016  27 de juliol Resolució SAD 07/039/2016  

993/2016  27 de juliol Resolució SAD 25/072/2016  

994/2016  27 de juliol Resolució SAD 07/037/2016  

995/2016  27 de juliol Resolució SAD 07/036/2016  

996/2016  27 de juliol Baixa temporal SAD 06/017/2016  

997/2016  27 de juliol Reactivació SAD 19/003/2015  

998/2016  27 de juliol Resolució SAD 13/104/2016  

999/2016  27 de juliol Baixa temporal SAD 29/074/2016  

1000/2016  27 de juliol Resolució SAD 29/088/2016  

1001/2016  27 de juliol   Aprovar la signatura de l’annex per a l’adquisició d’experiència professional en empreses en el 
marc del programa “Fem Ocupació per a Joves”, previst a l’Ordre EMO/256/2015, de 5 d’agost 
amb VIMER LOGÍSTIC, SL 

1002/2016  28 de juliol Revisió (inclou modificació) SAD 34/027/2016  

1003/2016  28 de juliol Resolució SAD 07/038/2016  

1004/2016  28 de juliol Resolució SAD 34/037/2016  

1005/2016  28 de juliol Revisió (inclou modificació) SAD 13/045/2014  

1006/2016  28 de juliol   Prorrogar el contracte de serveis, de 29 de juliol de 2014, formalitzat amb Autocars Barba, SL, 
amb NIF B60377462, relatiu a la prestació del servei de transport adaptat corresponent a la ruta 
TOBL04A, de l’1 al 30 de setembre de 2016 

1007/2016  28 de juliol Resolució SAD 13/102/2016  

1008/201,  28 de juliol Resolució SAD 27/008/2016  
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1009/2016  28 de juliol   Aprovar l’expedient de contractació del servei de transport adaptat de la ruta que es relaciona en 
el següent quadre i convocar la licitació 

1010/2016  28 de juliol Resolució SAD 13/103/2016  

1011/2016  28 de juliol Resolució SAD 25/070/2016  

1012/2016  28 de juliol Resolució SAD 13/098/2016  

1013/2016  28 de juliol Altres  Finalització del contracte del senyor JMR 

1014/2016  28 de juliol Altres  Modificació pressupost 

1015/2016  28 de juliol Altres  Finalització del contracte de la senyora EA 

1016/2016  28 de juliol Altres  Finalització del contracte de la senyora GM 

1017/2016  28 de juliol Altres  Finalització del contracte de la senyora TO 

1018/2016  28 de juliol Altres  Cessament com a funcionària interina de la senyora RC 

1019/2016  28 de juliol Altres  Cessament com a funcionari interí del senyor JP 

1020/2016  28 de juliol Contractació  de la senyora TO 

1021/2016  28 de juliol Altres  Nomenament com funcionària interina de la senyora RC 

1022/2016  28 de juliol Altres  Nomenament com funcionari interí del senyor JP 

1023/2016  28 de juliol Altres  Nomenament com a funcionari interí del senyor JR 

1024/2016  28 de juliol   relació propostes de despesa núm. 591/2016 . 

1025/2016  28 de juliol   aprovació de la resolució unitària d'atorgament del servei de transport adaptat. 

1026/2016 29 de juliol  Altres  Nòmina del mes d'agost 

1027/2016 29 de juliol    Aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Fundació Josep Comaposada-Sindicalistes 
Solidaris / UGT del Vallès Oriental, amb NIF G-59936336, per un import de mil cinc-cents euros 
(1.500 €) en relació amb el projecte “Creació de l’Escola per al “Treball Decent” al Marroc”. 

1028/2016 29 de juliol  Contractació  de la senyora Maria Teresa Castilla 

1029/2016 29 de juliol  Altres  Finalització del contracte de la senyora AB 

1030/2016 29 de juliol  Contractació  de la senyora AB 

1031/2016 29 de juliol    Adjudicar el contracte administratiu per a la prestació del Servei de transport adaptat del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta CDIA00 

1032/2016 29 de juliol    Adjudicar el contracte administratiu per a la prestació del Servei de transport adaptat del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta CDIA01A 

1033/2016 29 de juliol    Adjudicar el contracte administratiu per a la prestació del Servei de transport adaptat del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta CDIA02A 

1034/2016 29 de juliol    Adjudicar el contracte administratiu per a la prestació del Servei de transport adaptat del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta CDIA03A 

1035/2016 29 de juliol    Adjudicar el contracte administratiu per a la prestació del Servei de transport adaptat del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta CDIA04A 

1036/2016 29 de juliol    Adjudicar el contracte administratiu per a la prestació del Servei de transport adaptat del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta CDIA05A 

1037/2016 29 de juliol    Adjudicar el contracte administratiu per a la prestació del Servei de transport adaptat del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta CDIA06A 

1038/2016 29 de juliol    Adjudicar el contracte administratiu per a la prestació del Servei de transport adaptat del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta TOBL00 

1039/2016 29 de juliol    Adjudicar el contracte administratiu per a la prestació del Servei de transport adaptat del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta TOBL01 

1040/2016 29 de juliol    Adjudicar el contracte administratiu per a la prestació del Servei de transport adaptat del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta TOBL02 

1041/2016 29 de juliol    Adjudicar el contracte administratiu per a la prestació del Servei de transport adaptat del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta TOBL09 

1042/2016 29 de juliol    Adjudicar el contracte administratiu per a la prestació del Servei de transport adaptat del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta TOBL08 

1043/2016 29 de juliol  Resolució SAD 06/045/2016  

1044/2016 29 de juliol    Aprovar la signatura de l’annex per a l’adquisició d’experiència professional en empreses en el 
marc del programa “Fem Ocupació per a Joves”, previst a l’Ordre EMO/256/2015, de 5 d’agost 
amb Camper Rapid, SL 

1045/2016 29 de juliol    Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta EOBL00, 
CEE Montserrat Montero de Granollers, corresponent a la categoria de Transport escolar adaptat 

1046/2016 29 de juliol    Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta EOBL02, 
CEE Montserrat Montero de Granollers, corresponent a la categoria de Transport escolar adaptat 

1047/2016 29 de juliol    Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta EOBL03, 
CEE Montserrat Montero de Granollers 

1048/2016 29 de juliol    Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta EOBL04, 
CEE Montserrat Montero de Granollers, corresponent a la categoria de Transport escolar adaptat 

1049/2016 29 de juliol    Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta EOBL05, 
CEE Montserrat Montero de Granollers, corresponent a la categoria de Transport escolar adaptat 

1050/2016 29 de juliol    Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta EOBL06, 
CEE Montserrat Montero de Granollers, corresponent a la categoria de Transport escolar adaptat 

1051/2016 29 de juliol    Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta EOBL07, 
CEE Montserrat Montero de Granollers, corresponent a la categoria de Transport escolar adaptat 
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1052/2016 29 de juliol    Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta EOBL08, 
CEE Montserrat Montero de Granollers, corresponent a la categoria de Transport escolar adaptat 

1053/2016 29 de juliol    Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta EOBL09, 
CEE Montserrat Montero de Granollers, corresponent a la categoria de Transport escolar adaptat 

1054/2016 29 de juliol    Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta EOBL10, 
CEE Montserrat Montero de Granollers, corresponent a la categoria de Transport escolar adaptat 

1055/2016 29 de juliol    Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta EOBL01, 
CEE Montserrat Montero de Granollers, corresponent a la categoria de Transport escolar adaptat 

1056/2016  29 de juliol    Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta EOBL18, 
CEE Can Vila de Mollet del Vallès, corresponent a la categoria de Transport escolar adaptat 

1057/2016  29 de juliol    Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta EOBL13, 
CEE Montserrat Montero de Granollers, corresponent a la categoria de Transport amb ambulància 

1058/2016  29 de juliol    Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta EOBL19, 
CEE Can Vila de Mollet del Vallès, corresponent a la categoria de Transport escolar adaptat 

1059/2016  29 de juliol    Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta EOBL15, 
CEE Can Vila de Mollet del Vallès, corresponent a la categoria de Transport escolar adaptat 

1060/2016  29 de juliol    Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta EOBL16, 
CEE Can Vila de Mollet del Vallès, corresponent a la categoria de Transport escolar adaptat 

1061/2016  29 de juliol    Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta EOBL20, 
CEE Can Vila de Mollet del Vallès, corresponent a la categoria de Transport escolar adaptat 

1062/2016  29 de juliol    Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta EOBL22, 
CEE Can Vila de Mollet del Vallès, corresponent a la categoria de Transport escolar adaptat 

1063/2016  29 de juliol    Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta EOBL23, 
CEE Can Vila de Mollet del Vallès, corresponent a la categoria de Transport escolar adaptat 

1064/2016  29 de juliol    Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta EOBL24, 
CEE Can Vila de Mollet del Vallès, corresponent a la categoria de Transport escolar adaptat 

1065/2016  29 de juliol    Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta EOBL25, 
CEE Can Vila de Mollet del Vallès, corresponent a la categoria de Transport escolar adaptat 

1066/2016  29 de juliol,    Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta EOBL26, 
CEE Can Vila de Mollet del Vallès, corresponent a la categoria de Transport escolar sanitari 

1067/2016 29 de juliol   Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta EOBL27, 
UTE Can Vila de Mollet del Vallès, corresponent a la categoria de Transport escolar sanitari 

1068/2016  29 de juliol    Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta EOBL28, 
UTE Can Vila de Mollet del Vallès, corresponent a la categoria de Transport escolar sanitari 

1069/2016  29 de juliol    Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta POBL03, 
Escola Salvador Llobet i Salvador Espriu de Granollers, corresponent a la categoria de Transport 
escolar ordinari 

1070/2016  29 de juliol    Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta POBL04, 
Escola Federico Garcia Lorca de Mollet del Vallès, corresponent a la categoria de Transport 
escolar ordinari 

1071/2016  29 de juliol    Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta POBL05, 
Escola Mogent i Escola Palau d'Ametlla de Montornès del Vallès, corresponent a la categoria de 
Transport escolar ordinari 

1072/2016  29 de juliol    Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta POBL07, 
USEE de l'Escola Les Aigües de Cardedeu, corresponent a la categoria de Transport escolar 
sanitari 

1073/2016  29 de juliol    Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta POBL09, 
USEE de l'Escola Montbui de Caldes de Montbui, corresponent a la categoria de Transport 
escolar sanitari 

1074/2016  29 de juliol    Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta 
POPC01A, Escola el Turó de Bigues i Riells, corresponent a la categoria de Transport escolar 
ordinari 

1075/2016  29 de juliol    Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta 
POPC04A, Escola el Farell de Caldes de Montbui, corresponent a la categoria de Transport 
escolar ordinari 

1076/2016  29 de juliol    Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta 
POPC06A, Escola el Farell de Caldes de Montbui, corresponent a la categoria de Transport 
escolar ordinari 

1077/2016  29 de juliol    Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta 
POPC10A, Escola Can Parera de Montornès del Vallès, corresponent a la categoria de Transport 
escolar ordinari 

1078/2016  29 de juliol    Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta 
POPC17A, Escola Marinada de Montornès del Vallès, corresponent a la categoria de Transport 
escolar ordinari 

1079/2016  29 de juliol    Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta 
POPC19A, Escola Joan Casas de Sant Antoni de Vilamajor, corresponent a la categoria de 
Transport escolar ordinari 
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1080/2016  29 de juliol    Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta 
POPC21A, Escola Torre Roja de Sant Pere de Vilamajor, corresponent a la categoria de 
Transport escolar ordinari 

1081/2016  29 de juliol    Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta 
POPC22A, Escola Torre Roja de Sant Pere de Vilamajor, corresponent a la categoria de 
Transport escolar ordinari 

1082/2016 29 de juliol   Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta 
POPC24A, Escola Ronçana de Santa Eulàlia de Ronçana, corresponent a la categoria de 
Transport escolar ordinari 

1083/2016 29 de juliol   Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta SOBL00, 
Institut A. Manel Raspall, Institut el Sui i SES Pla Marcell de Cardedeu, corresponent a la 
categoria de Transport escolar ordinari 

1084/2016 29 de juliol   Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta SOBL01, 
Institut A. Manel Raspall, Institut el Sui i SES Pla Marcell de Cardedeu, corresponent a la 
categoria de Transport escolar ordinari 

1085/2016 29 de juliol   Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta SOBL02, 
Institut A. Manel Raspall, Institut el Sui i SES Pla Marcell de Cardedeu, corresponent a la 
categoria de Transport escolar ordinari 

1086/2016 29 de juliol   Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta SOBL04, 
Institut Vil·la Romana i Institut Manel Blancafort de La Garriga, corresponent a la categoria de 
Transport escolar ordinari 

1087/2016 29 de juliol   Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta SOBL05, 
Institut Baix Montseny de Sant Celoni, corresponent a la categoria de Transport escolar ordinari 

1088/2016 29 de juliol   Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta SOBL06, 
Institut Baix Montseny de Sant Celoni, corresponent a la categoria de Transport escolar ordinari 

1089/2016 29 de juliol   Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta SOBL07, 
IES Reguissol de Santa Maria de Palautordera, corresponent a la categoria de Transport escolar 
ordinari 

1090/2016 29 de juliol   Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta SOBL08, 
Institut Vilamajor de Sant Pere de Vilamajor, corresponent a la categoria de Transport escolar 
ordinari 

1091/2016 29 de juliol   Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta SOBL09, 
Institut Vilamajor de Sant Pere de Vilamajor, corresponent a la categoria de Transport escolar 
ordinari 

1092/2016 29 de juliol   Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta SOBL10, 
Institut Vilamajor de Sant Pere de Vilamajor, corresponent a la categoria de Transport escolar 
ordinari 

1093/2016 29 de juliol   Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta SOBL11, 
Institut Vilamajor de Sant Pere de Vilamajor, corresponent a la categoria de Transport escolar 
ordinari 

1094/2016 29 de juliol   Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta SOBL12, 
Institut Can Record de Sant Esteve de Palautordera, corresponent a la categoria de Transport 
escolar ordinari 

1095/2016 29 de juliol   Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta SOBL13, 
Institut Alba del Vallès de Sant Fost de Campsentelles, corresponent a la categoria de Transport 
escolar ordinari 

1096/2016 29 de juliol   Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta SOBL14, 
Institut Alba del Vallès de Sant Fost de Campsentelles, corresponent a la categoria de Transport 
escolar ordinari 

1097/2016 29 de juliol   Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta SOBL15, 
Institut Alba del Vallès de Sant Fost de Campsentelles, corresponent a la categoria de Transport 
escolar ordinari 

1098/2016 29 de juliol   Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta SOBL16, 
Institut Alba del Vallès de Sant Fost de Campsentelles, corresponent a la categoria de Transport 
escolar ordinari 

1099/2016 29 de juliol   Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta SOBL17, 
Institut Giola de Llinars del Vallès, corresponent a la categoria de Transport escolar ordinari 

1100/2016 29 de juliol   Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta SOBL19, 
Institut Vilanova de Vilanova del Vallès, corresponent a la categoria de Transport escolar ordinari 

1101/2016 29 de juliol   Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta SOBL20, 
Institut Vilanova de Vilanova del Vallès, corresponent a la categoria de Transport escolar ordinari 

1102/2016 29 de juliol   Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta SOBL21, 
Institut Lauro de Les Franqueses del Vallès, corresponent a la categoria de Transport escolar 
ordinari 

1103/2016 29 de juliol   Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta SOBL22, 
Institut M. Blancafort de La Garriga, corresponent a la categoria de Transport escolar ordinari 

1104/2016 29 de juliol   Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta SOBL23, 
Institut Baix Montseny de Sant Celoni, corresponent a la categoria de Transport escolar sanitari 
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1105/2016 29 de juliol   Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta SOBL25, 
Institut el Sui USEE de Cardedeu, corresponent a la categoria de Transport escolar ordinari 

1106/2016 29 de juliol   Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta SOBL26, 
Institut Lliçà d’Amunt USEE de Lliçà d'Amunt, corresponent a la categoria de Transport escolar 
sanitari 

1107/2016 29 de juliol   Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta SOBL27, 
Institut Reguissol de Vallgorguina, corresponent a la categoria de Transport escolar ordinari 

1108/2016 29 de juliol   Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta SOBL29, 
Institut Reguissol de Vallgorguina, corresponent a la categoria de Transport escolar adaptat 

1109/2016 29 de juliol   Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta SOBL30, 
Institut Vilamajor de Sant Pere de Vilamajor, corresponent a la categoria de Transport escolar 
ordinari 

1110/2016 29 de juliol   Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta SOBL31, 
USEE de l'Institut Montmeló de Montmeló, corresponent a la categoria de Transport escolar 
sanitari 

1111/2016 29 de juliol   Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta 
SOPC01A, Institut la Roca de La Roca del Vallès, corresponent a la categoria de Transport 
escolar ordinari 

1112/2016 29 de juliol   Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta 
SOPC02A, Institut Lliçà d’Amunt i Institut Hipàtia d'Alexandria de Lliçà d'Amunt, corresponent a la 
categoria de Transport escolar ordinari 

1113/2016 29 de juliol   Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta 
SOPC06A, Institut la Vall del Tenes de Santa Eulàlia de Ronçana, corresponent a la categoria de 
Transport escolar ordinari 

1114/2016 29 de juliol   Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta 
SOPC09A, Institut Marta Mata i Vinyes Velles de Montornès del Vallès, corresponent a la 
categoria de Transport escolar ordinari 

1115/2016 29 de juliol   Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta 
SOPC10A, Institut Vilamajor de Sant Pere de Vilamajor, corresponent a la categoria de Transport 
escolar ordinari 

1116/2016  29 de juliol    Adjudicar el contracte administratiu per a la prestació del Servei de transport adaptat del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta TOBL05 

1117/2016  29 de juliol    Aprovació de la relació de factures 579/2016 

1118/2016  1 d'agost    Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta EOBL12, 
CEE Montserrat Montero de Granollers, corresponent a la categoria de Transport amb ambulància 

1119/2016  1 d'agost    Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta EOBL14, 
CEE Can Vila de Mollet del Vallès, corresponent a la categoria de Transport amb ambulància 

1120/2016  1 d'agost    Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta EOBL17, 
CEE Can Vila de Mollet del Vallès, corresponent a la categoria de Transport escolar adaptat 

1121/2016  1 d'agost    Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta EOBL21, 
CEE Can Vila de Mollet del Vallès, corresponent a la categoria de Transport escolar adaptat 

1122/2016  1 d'agost    Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta EOBL31, 
CEE Montserrat Montero de Granollers 

1123/2016  1 d'agost    Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta EOBL32, 
CEE Montserrat Montero de Granollers, corresponent a la categoria de Transport escolar sanitari 

1124/2016  1 d'agost    Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta EOBL33, 
CEE Montserrat Montero de Granollers, corresponent a la categoria de Transport escolar sanitari 

1125/2016  1 d'agost    Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta EOBL34, 
CEE Montserrat Montero de Granollers, corresponent a la categoria de Transport amb ambulància 

1126/2016  1 d'agost    Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta POBL00, 
Escola Granollers de Granollers, corresponent a la categoria de Transport escolar sanitari 

1127/2016  1 d'agost    Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta POBL02, 
Escola Granollers de Granollers, corresponent a la categoria de Transport escolar sanitari 

1128/2016  1 d'agost    Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta POBL06, 
Escola el Turó de Bigues i Riells, corresponent a la categoria de Transport escolar sanitari 

1129/2016  1 d'agost    Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta POBL08, 
Escola Sant Vicenç de Mollet del Vallès, corresponent a la categoria de Transport escolar sanitari 

1130/2016  1 d'agost    Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta SOBL03, 
Institut Vil·la Romana i Institut Manel Blancafort de La Garriga, corresponent a la categoria de 
Transport escolar ordinari 

1131/2016  1 d'agost    Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta SOBL18, 
Institut Vilanova de Vilanova del Vallès, corresponent a la categoria de Transport escolar ordinari 

1132/2016  1 d'agost    Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta SOBL24, 
Institut Lliçà d’Amunt USEE de Lliçà d'Amunt, corresponent a la categoria de Transport escolar 
sanitari 

1133/2016  1 d'agost    Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta SOBL28, 
Institu Belulla de Canovelles, corresponent a la categoria de Transport escolar sanitari 

1134/2016  1 d'agost    Contractar Fundació Champagant Casa de Colònies Mogent, amb NIF G59816991, per dur a 
terme reunions de treball del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
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1135/2016  2 d'agost  Contractació  de la senyora GM 

1136/2016  2 d'agost    Aprovar la justificació de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Caldes de Montbui - per a la 
realització d’un curs de monitors/es en el lleure infantil i juvenil i un curs de premonitors/es en el 
lleure infantil i juvenil 

1137/2016  2 d'agost    Aprovació de la relació de propostes de despesa 607 

1138/2016  2 d'agost    Retornar a Grup Lafuente SL, la quantitat de 12.892,00 EUR corresponent a les fiances 
dipositades dels diversos contractes derivats 

1139/2016  3 d'agost    Modificar el pressupost general de despeses i ingressos número 22, mitjançant incorporació de 
romanent de crèdit 

1140/2016  3 d'agost    Aprovar la signatura del conveni i el seu corresponent annex per a l’adquisició d’experiència 
professional en empreses en el marc del programa “Fem Ocupació per a Joves”, previst a l’Ordre 
EMO/256/2015, de 5 d’agost amb Innovation & Technology Scooter, SL 

1141/2016  3 d'agost    Atorgar els ajuts en concepte d’incentius del mes de juliol als alumnes que han participat en el 
curs de formació professionalitzadora “Activitats auxiliars de magatzem” 

1142/2016  3 d'agost    Atorgar els ajuts en concepte d’incentius del mes de juny als alumnes que han participat en el 
curs de formació professionalitzadora “Activitats auxiliars de magatzem” 

1143/2016  3 d'agost    Aprovació de la relació de factures número 604 

1144/2016  4 d'agost    Aprovar la signatura del conveni i el seu corresponent annex per a l’adquisició d’experiència 
professional en empreses en el marc del programa “Fem Ocupació per a Joves”, previst a l’Ordre 
EMO/256/2015, de 5 d’agost amb Servicont Palets 

1145/2016  5 d'agost    Aprovar la signatura del conveni i el seu corresponent annex per a l’adquisició d’experiència 
professional en empreses en el marc del programa “Fem Ocupació per a Joves”, previst a l’Ordre 
EMO/256/2015, de 5 d’agost amb Lamigraf, SA 

1146/2016  5 d'agost    Aprovar la signatura del conveni i el seu corresponent annex per a l’adquisició d’experiència 
professional en empreses en el marc del programa “Fem Ocupació per a Joves”, previst a l’Ordre 
EMO/256/2015, de 5 d’agost amb Club Hípic de la Roca 

1147/2016  5 d'agost    Aprovació de la proposta de despesa número 621 

1148/2016  5 d'agost   Aprovació de la relació de factures número 627 

1149/2016  1 de setembre    TOBL03A 

1150/2016  1 de setembre    TOBL06A 

1151/2016  1 de setembre    TOBL07A 

1152/2016  5 de setembre   Aprovar l’expedient ordinari de contractació del servei de neteja d’edificis del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental 

1153/2016  5 de setembre    Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta EOBL11, 
CEE Montserrat Montero de Granollers, corresponent a la categoria de Transport escolar adaptat 

1154/2016  5 de setembre    Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta EOBL29, 
CEE Can Vila de Mollet del Vallès, corresponent a la categoria de Transport escolar adaptat 

1155/2016  5 de setembre    Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta EOBL30, 
CEE Montserrat Montero de Granollers, corresponent a la categoria de Transport escolar adaptat 

1156/2016  5 de setembre    Atorgment d'una aportació de cent euros (100 €) a l’Associació de Veïns Ricomà Centre, NIF 
G61351953, per contribuir al finançament de la festa del barri. 

1157/2016  6 de setembre    Justificació i resposició bestreta caixa fixa gerent. 

1158/2016  7 de setembre    Aprovar l’expedient per a la contractació menor de suport en la gestió dels ajuts de menjador 
d’acord amb les característiques i condicions que es preveuen en aquest informe. 

1159/2016  7 de setembre  Revisió (inclou modificació) SAD 01/010/2015  

1160/2016  7 de setembre    previsió estadística del pressupost 2017. 

1161/2016  7 de setembre  Altres  640/2017 RELACIÓ A L'APROVACIÓ FACTURES FASE O 

1162/2016  7 de setembre  Altres  655/2016 RELACIÓ A L'APROVACIOÓ FACTURES FASE O 

1163/2016  8 de setembre  Resolució SAD 34/039/2016  

1164/2016  8 de setembre  Revisió (inclou modificació) SAD 14/032/2015  

1165/2016  8 de setembre  Revisió (inclou modificació) SAD 29/022/013  

1166/2016  8 de setembre  Revisió (inclou modificació) SAD 29/083/2016  

1167/2016  9 de setembre  Baixa definitiva SAD 14/015/2010  

1168/2016  9 de setembre  Baixa definitiva SAD 25/051/2015  

1169/2016  9 de setembre    Servei de formació de l’especialitat Operacions de fabricació mecànica i control numèric 

1170/2016  9 de setembre Baixa definitiva SAD 13/026/2013  

1171/2016  12 de setembre   Aprovació del contingut i la signatura d'un compromís socioeducatiu. 

1172/2016  12 de setembre   Aprovació del contingut i la signatura d'un compromís socioeducatiu. 

1173/2016  12 de setembre Resolució SAD 13/105/2016  

1174/2016  12 de setembre Revisió (inclou modificació) SAD 10/003/2010  

1175/2016  13 de setembre Contractació  de la senyora LM 

1176/2016  14 de setembre Baixa temporal SAD 18/052/2015  

1177/2016  14 de setembre Altres  Autoritzar l'assistència de la senyora AR a la jornada  organitzada pel CSC 

1178/2016  14 de setembre Altres  Autoritzar l'assistència de la senyora AR a la jornada  organitzada per la Xarxa de 
Prevenció i Control de Tabaquisme de la Catalunya Central 

1179/2016  14 de setembre Altres  Autoritzar l'assistència de la senyora CT a la jornada  organitzada per la Federació de 
Municipis de Catalunya 

1180/2016  14 de setembre   Prendre coneixement de la finalització del compromís socioeducatiu d'una menor. 
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1181/2016  14 de setembre   Aprovació de la relació de propostes de despesa 652 

1182/2016  14 de setembre   Aprovació de la relació de factures número 672 

1183/2016  15 de setembre Revisió (inclou modificació) SAD 29/039/2014  

1184/2016  15 de setembre Revisió (inclou modificació) SAD 25/010/2012  

1185/2016  15 de setembre Resolució SAD 18/067/2016  

1186/2016  15 de setembre Revisió (inclou modificació) SAD 14/024/2014  

1187/2016  15 de setembre Revisió (inclou modificació) SAD 25/055/2015  

1188/2016  15 de setembre Revisió (inclou modificació) SAD 14/024/2010  

1189/2016  15 de setembre Revisió (inclou modificació) SAD 14/033/2015  

1190/2016  16 de setembre Revisió (inclou modificació) SAD 18/046/2015  

1191/2016  16 de setembre Revisió (inclou modificació) SAD 41/020/2015  

1192/2016  16 de setembre Revisió (inclou modificació) SAD 01/008/2015  

1193/2016  16 de setembre Baixa definitiva SAD 41/027/2016  

1194/2016  16 de setembre Resolució SAD 14/040/2016  

1195/2016  16 de setembre Altres  Finalització contracte de la senyora NG 

1196/2016  16 de setembre Contractació  de la senyora NG 

1197/2016  19 de setembre   Desestimar les al·legacions presentades i sancionar a RJ Autocares, SL, per incompliment de les 
obligacions derivades dels contractes per a la prestació del servei de transport adaptat de les 
rutes TOBL01A i TOBL08A. 

1198/2016  19 de setembre Altres  Modificació jornada laboral de la senyora MM 

1199/2016  19 de setembre Resolució SAD 01/017/2016  

1149/2016  1 de setembre,    TOBL03A 

1150/2016  1 de setembre,    TOBL06A 

1151/2016  1 de setembre,    TOBL07A 

1152/2016  5 de setembre    Aprovar l’expedient ordinari de contractació del servei de neteja d’edificis del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental 

1153/2016  5 de setembre    Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta EOBL11, 
CEE Montserrat Montero de Granollers, corresponent a la categoria de Transport escolar adaptat 

1154/2016  5 de setembre    Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta EOBL29, 
CEE Can Vila de Mollet del Vallès, corresponent a la categoria de Transport escolar adaptat 

1155/2016  5 de setembre    Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta EOBL30, 
CEE Montserrat Montero de Granollers, corresponent a la categoria de Transport escolar adaptat 

1156/2016  5 de setembre    Atorgment d'una aportació de cent euros (100 €) a l’Associació de Veïns Ricomà Centre, NIF 
G61351953, per contribuir al finançament de la festa del barri. 

1157/2016  6 de setembre    Justificació i resposició bestreta caixa fixa gerent. 

1158/2016  7 de setembre    Aprovar l’expedient per a la contractació menor de suport en la gestió dels ajuts de menjador 
d’acord amb les característiques i condicions que es preveuen en aquest informe. 

1159/2016  7 de setembre  Revisió (inclou modificació) SAD 01/010/2015  

1160/2016  7 de setembre    previsió estadística del pressupost 2017. 

1161/2016  7 de setembre   640/2017 RELACIÓ A L'APROVACIÓ FACTURES FASE O 

1162/2016  7 de setembre   655/2016 RELACIÓ A L'APROVACIOÓ FACTURES FASE O 

1163/2016  8 de setembre  Resolució SAD 34/039/2016  

1164/2016  8 de setembre  Revisió (inclou modificació) SAD 14/032/2015  

1165/2016  8 de setembre  Revisió (inclou modificació) SAD 29/022/013  

1166/2016  8 de setembre  Revisió (inclou modificació) SAD 29/083/2016  

1167/2016  9 de setembre  Baixa definitiva SAD 14/015/2010  

1168/2016  9 de setembre  Baixa definitiva SAD 25/051/2015  

1169/2016  9 de setembre    Servei de formació de l’especialitat Operacions de fabricació mecànica i control numèric 

1170/2016  9 de setembre Baixa definitiva SAD 13/026/2013  

1171/2016  12  de 
setembre 

  Aprovació del contingut i la signatura d'un compromís socioeducatiu. 

1172/2016  12 de setembre   Aprovació del contingut i la signatura d'un compromís socioeducatiu. 

1173/2016  12 de setembre Resolució SAD 13/105/2016  

1174/2016  12 de setembre Revisió (inclou modificació) SAD 10/003/2010  

1175/2016  13 de setembre Contractació  de la senyora Laura Mestre 

1176/2016  14 de setembre Baixa temporal SAD 18/052/2015  

1177/2016  14 de setembre Autoritzar l'assistència de la senyora Alicia Roser a la jornada  organitzada pel CSC 

1178/2016  14 de setembre Autoritzar l'assistència de la senyora Alicia Roser a la jornada  organitzada per la Xarxa de 
Prevenció i Control de Tabaquisme de la Catalunya Central 

1179/2016  14 de setembre Autoritzar l'assistència de la senyora Carme Torrabadella a la jornada  organitzada per la 
Federació de Municipis de Catalunya 

1180/2016  14 de setembre Prendre coneixement de la finalització del compromís socioeducatiu d'una menor. 

1181/2016  14 de setembre Aprovació de la relació de propostes de despesa 652 

1182/2016  14 de setembre Aprovació de la relació de factures número 672 

1183/2016  15 de setembre Revisió (inclou modificació) SAD 29/039/2014  

1184/2016  15 de setembre Revisió (inclou modificació) SAD 25/010/2012  

1185/2016  15 de setembre Resolució SAD 18/067/2016  
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1186/2016  15 de setembre Revisió (inclou modificació) SAD 14/024/2014  

1187/2016  15 de setembre Revisió (inclou modificació) SAD 25/055/2015  

1188/2016  15 de setembre Revisió (inclou modificació) SAD 14/024/2010  

1189/2016  15 de setembre Revisió (inclou modificació) SAD 14/033/2015  

1190/2016  16 de setembre Revisió (inclou modificació) SAD 18/046/2015  

1191/2016  16 de setembre Revisió (inclou modificació) SAD 41/020/2015  

1192/2016  16 de setembre Revisió (inclou modificació) SAD 01/008/2015  

1193/2016  16 de setembre Baixa definitiva SAD 41/027/2016  

1194/2016  16 de setembre Resolució SAD 14/040/2016  

1195/2016  16 de setembre Altres  Finalització contracte de la senyora Núria González 

1196/2016  16 de setembre Contractació  de la senyora Núria González 

1197/2016  19 de setembre Desestimar les al·legacions presentades i sancionar a RJ Autocares, SL, per incompliment de les 
obligacions derivades dels contractes per a la prestació del servei de transport adaptat de les 
rutes TOBL01A i TOBL08A. 

1198/2016  19 de setembre Modificació jornada laboral de la senyora Marta Montañà 

1199/2016  19 de setembre Resolució SAD 01/017/2016  

1200/2016  20 de setembre   d'atorgament del servei de transport adaptat a un usuari. 

1201/2016  20 de setembre Modificació jornada de la senyora Esther Rosselló 

1202/2016  20 de setembre Atorgar una gratificació al senyor Gonzalo Medina 

1203/2016  20 de setembre Resolució SAD 06/046/2016  

1204/2016  20 de setembre Resolució SAD 25/073/2016  

1205/2016  20 de setembre Autoritzar i disposar quatre mil set-cents setanta-sis euros amb setanta-cinc cèntims (4.776,75 €) 
corresponents a la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil professional número 7822247 de 
la qual n’és prenedora i assegurada la senyora Cristina Fontàs Vidal per al període comprès  
entre el 14 de gener de 2016 fins el 13 de gener de 2017 

1206/2016  21 de setembre   d'extinció del servei de transport adaptat a un usuari. 

1207/2016  21 de setembre   d'extinció del servei de transport adaptat a un usuari. 

1208/2016  21 de setembre   d'extinció del servei de transport adaptat a un usuari. 

1209/2016  21 de setembre   d'extinció del servei de transport adaptat a un usuari. 

1210/2016  21 de setembre   d'extinció del servei de transport adaptat a un usuari. 

1211/2016  21 de setembre   d'extinció del servei de transport adaptat a un usuari. 

1212/2016  21 de setembre   Prendre coneixement de la finalització d'un compromís socioeducatiu. 

1213/2016  21 de setembre   Prendre coneixement de la finalització d'un compromís socioeducatiu. 

1214/2016  21 de setembre   Adjudicar el contracte menor per a la prestació del servei d’interpretació a Interpret Solutions, SL 

1215/2016  21 de setembre   Aprovar el padró corresponent al mes de setembre de 2016, per un import total de catorze mil 
sis-cents quaranta euros amb setanta-cinc cèntims (14.640,75 EUR), d’acord l’ordenança 
reguladora del preu públic per a la prestació del servei de transport adaptat 

1216/2016  21 de setembre   Contractar Energivity Consulting, S.L, amb NIF B65669970, per dur a terme el curs de formació 
“Tècniques exitoses per vendre els teus productes” d’una durada de 20 hores, pel preu de 
2.400,00 euros, IVA inclòs 

1217/2016  21 de setembre   Contractar el senyor Jordi Puig Roca amb DNI 79270959X, per dur a terme l’actualització de la 
caracterització de 12 varietats locals al nou formulari d’inscripció al catàleg de varietats locals de 
Catalunya, elaborat pel Departament d’Agricultura, Pesca i Alimentació de la Generalitat de 
Catalunya pel preu de 1.306,80 euros. 

1218/2016  21 de setembre Resolució SAD 13/106/2016  

1219/2016  21 de setembre Aprovació d'un contracte  Contracte amb Correus y Telegrafos, SA per a l'exercici 2016 

1220/2016  21 de setembre 683/2016 RELACIÓ A L'APROVACIÓ FACTURES DOCUMENT OP 

1221/2016  22 de setembre Nomenar la senyora Anna Ramoneda per un tribunal de selecció de l'Ajuntament de Sant Antoni 
de Vilamajor. 

1222/2016  23 de setembre Autoritzar el pagament i l'assistència de la senyora Núria Maynou  a la formació organitzada per 
Fundesplai 

1223/2016  23 de setembre Autoritzar el pagament i l'assistència de la senyora Alicia Roser  a la formació organitzada per 
Fundesplai 

1224/2016  23 de setembre Revisió (inclou modificació) SAD 18/066/2016  

1225/2016  23 de setembre Resolució SAD 43/004/2011  

1226/2016  23 de setembre Atorgar una gratificació al senyor Jesús Martí 

1227/2016  23 de setembre Atorgar una gratificació per les substitucions al Registre General i l'atenció al públic als mesos 
d'agost i setembre 

1228/2016  26 de setembre Resolució SAD 06/047/2016  

1229/2016  26 de setembre Rescabalar les despeses  per raons de servei dels mesos de julio i agost 

1230/2016  26 de setembre Nòmina del mes de setembre 

1231/2016  26 de setembre Productivitat 2015 

1232/2016  27 de setembre Adscriure provisionalment la senyora Carme Rodríguez i Rodríguez a Secretaria 

1233/2016  27 de setembre Adscriure provisionalment la senyor Anna Jan al Servei de Turisme 

1234/2016  27 de setembre Autoritzar poder operar amb els CC del Consell Comarcal amb una signatura digital 

1235/2016  27 de setembre Compensació drets reconeguts i pagament Ajt. Lliçà d'Amunt 

1236/2016  27 de setembre Compensació drets reconeguts i pagament Ajt. Vilanova del Vallès 

1237/2016  27 de setembre Compensació drets reconeguts i pagament Ajt. Bigues i Riells 
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1238/2016  27 de setembre Compensació drets reconeguts i pagament Ajt. Santa Eulàlia de Ronçana 

1239/2016  27 de setembre Compensació drets reconeguts i pagament Ajt. Martorelles 

1240/2016  27 de setembre Autoritzar l'assistència al senyor Gilbert Niubó i Doiz a la jornada  organitzada pel Consorci 
Localret 

1241/2016  27 de setembre Excloure Fundació Eurecat del procediment de contractació menor per a la prestació del servei de 
formació de fabricació mecànica i control numèric per no haver acreditat els requisits mínims de 
solvència tècnica i professional previstos a la prescripció 6 del Plec de prescripcions tècniques. 

1242/2016  27 de setembre Autoritzar l'assistència a la senyora Carme Torrabadella a la jornada  organitzada per la Diputació 
de Barcelona 

1243/2016  29 de setembre Atorgar una bestreta a la senyora Lucia Luaña 

1244/2016  29 de setembre Ratificar la signatura del conveni i el seu corresponent annex per a l’adquisició d’experiència 
professional en empreses en el marc del programa “Fem Ocupació per a Joves”, previst a l’Ordre 
EMO/256/2015, de 5 d’agost amb l’Associació protectora d’animals de Granollers i DNC, SA 

1245/2016  29 de setembre Compensació drets reconeguts i pagament Ajt. Sant Feliu de Codines 

1246/2016  29 de setembre Resolució SAD 18/068/2016  

1247/2016  29 de setembre Aprovar l’expedient per a la contractació menor de formació professionalitzadora de Tècniques de 
fabricació mecànica i CNC 

1248/2016  29 de setembre   d'aprovació del contingut i la signatura d'un compromís socioeducatiu. 

1249/2016  29 de setembre   d'aprovació del contingut i la signatura d'un compromís socioeducatiu. 

1250/2016  29 de setembre   prendre coneixement de la finalització d'un compromís socioeducatiu. 

1251/2016  29 de setembre   Aprovar l’expedient per a la contractació menor de subministrament de detalls florals 

1253/2016  29 de setembre Revisió (inclou modificació) SAD 13/054/2014  

1252/2016  29 de setembre   Aprovació de la relació de propostes de despesa número 695/2016 

1254/2016  30 de setembre Revisió (inclou modificació) SAD 06/045/2016  

1255/2016  30 de setembre Resolució SAD 06/048/2016  

1256/2016  30 de setembre Revisió (inclou modificació) SAD 11/004/2012  

1257/2016  29 de setembre Modificació de crèdits núm.  25 

1258/2016  30 de setembre Ampa la jornada laboral de la senyora Sílvia Armenjach Escarré 

1259/2016  30 de setembre Atorgar la compactació de la lactància a la senyora M Cruz Serván 

1260/2016  30 de setembre Autoritzar el pagament i l’assistència de les senyores Esther Garcia i Garcia, Montserrat Rossinés 
i Bayó i Josefa Recio i Corral i dels senyors Jordi Vendrell i Ros, Jaume Viure i Ribes i Óscar Frías 
Pérez a la formació  organitzada per INNOVA 

1261/2016  30 de setembre Autoritzar el pagament i l’assistència del senyor Jesús Martí a la formació  organitzada per 
l'Escola d'Administració Pública de Catalunya 

1262/2016  30 de setembre Revisió (inclou modificació) SAD 13/054/2014  

1263/2016  30 de setembre Revisió (inclou modificació) SAD 18/034/2010  

1264/2016  30 de setembre Revisió (inclou modificació) SAD 18/035/2014  

1265/2016  30 de setembre Revisió (inclou modificació) SAD 18/042/2010  

1266/2016  30 de setembre Revisió (inclou modificació) SAD 18/004/2010  

1267/2016  30 de setembre Resolució SAD 18/069/2016  

1268/2016  30 de setembre Resolució SAD 01/018/2016  

1269/2016  30 de setembre Resolució SAD 01/019/2016  

1270/2016  30 de setembre Autorització per fer hores extres a la senyora Laura Mestre a la presentació del procés participatiu 
de l’Espai Jove de Can Bosquet. 

1271/2016  30 de setembre '722/2016 RELACIÓ A L'APROVACIÓ FACTURES FASE OP I ADOP' 

1272/2016  3 d'octubre  Aprovar el suplement 57 del contracte privat formalitzat amb Surne, Mútua de Seguros i 
Reaseguros a Prima Fija, d’assegurança col·lectiva de vida del personal del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental 

1273/2016  4 d'octubre Revisió (inclou modificació) SAD 34/038/2016  

1274/2016  5 d'octubre  Revisió (inclou modificació) SAD 01/016/2016  

1275/2016  5 d'octubre  Resolució SAD 11/017/2016  

1276/2016  5 d'octubre  Revisió (inclou modificació) SAD 14/046/2010  

1277/2016  5 d'octubre  Sol·licitud de compensació d'hores per indisposició del Sr. Armand Coloma. 

1278/2016  5 d'octubre  Sol·licitud de compensació d'hores per indisposició de la Sra. Georgina Miralpeix. 

1279/2016  6 d'octubre  Justificació i reposició bestreta de caixa fixa de Gerència   

1280/2016  6 d'octubre  Autoritzar i disposar de les despeses de les aportacions anuals que es detallen a càrrec de les 
partides pressupostàries corresponents 

1281/2016  7 d'octubre Nomenament com a funcionari interí del senyor Joan Casas 

1282/2016  7 d'octubre  Autoritzar el pagament i l'assistència de la Senyora Carme Rodríguez a la formació “Eines 
pràctiques per a la planificació i gestió de projectes europeus”. 

1283/2016  7 d'octubre  Revisió (inclou modificació) SAD 25/033/2013  

1284/2016  7 d'octubre  Resolució SAD 14/041/2016  

1285/2016  7 d'octubre Revisió (inclou modificació) SAD 11/007/2013  

1286/2016  7 d'octubre  Autoritzar el pagament i l'assistència de la senyora Carme Rodríguez a la formació "introducció a 
l'avaluació econòmica". 

1287/2016  7 d'octubre  Autoritzar l'assistència a les senyores Eva Romeu Tenas, Elisabet Llorens Estelles i Carolina 
Segura Lanao i al senyor Lluís Olivé Roig a la formació “Tràfic d’éssers humans, dret a la 
protecció internacional, matrimoni forçat i mutilació genital femenina”. 
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1288/2016  7 d'octubre  Resolució SAD 43/030/2016  

1289/2016  7 d'octubre  Aprovar l’expedient per a la contractació menor de la formació obligatòria dins el marc del 
Programa Fem Ocupació per a Joves 52-C2016 

1290/2016  7 d'octubre  Aprovar l’expedient per a la contractació menor de formació de SAP Expedient 53-C2016 

1291/2016  7 d'octubre    Ratificació del contingut i la signatura de la pròrroga d'un compromís socioeducatiu. 

1292/2016  7 d'octubre    Ratificació del contingut i la signatura de la pròrroga d'un compromís socioeducatiu. 

1293/2016  7 d'octubre    Ratificació del contingut i la signatura de la pròrroga d'un compromís socioeducatiu. 

1294/2016  7 d'octubre    Ratificació del contingut i la signatura de la pròrroga d'un compromís socioeducatiu. 

1295/2016  7 d'octubre Altres  Autoritzar a l'assistència a les senyores ERT, ELE, MLP i NGD a la formació, “III Jornada 
tècnica de prevenció i d’atenció d’adolescents en risc. Adolescents amb trastorns de conducta: 
malalts o mal educats?”. 

1296/2016  10 d'octubre  Baixa temporal SAD 33/030/2015  

1297/2016  10 d'octubre  '725/2016 RELACIÓ A L'APROVACIÓ FACTURES FASE OP' 

1298/2016  10 d'octubre  Resolució SAD 22/029/2016  

1299/2016  11 d'octubre  Resolució SAD 34/040/2016  

1300/2016  11 d'octubre  Reactivació SAD 25/065/2016  

1301/2016  11 d'octubre  Reactivació SAD 25/066/2016  

1302/2016  11 d'octubre  Autorització per fer hores extres a la senyora EGG per a l'assistència del Dia Mundial de Turisme. 

1303/2016  11 d'octubre  Aprovació del contingut i la signatura d’un conveni amb Emfo 

1304/2016  13 d'octubre  Resolució SAD 29/092/2016  

1305/2016  13 d'octubre  Autoritzar el pagament i l'assitència a la senyora NG al Seminari Factor Humà: "SIKKHONA: com 
funcionar millor com a equip". 

1306/2016  13 d'octubre   d'extinció del servei de transport adaptat corresponent a un usuari. 

1307/2016  13 d'octubre    d'extinció del servei de transport adaptat corresponent a un usuari. 

1308/2016  13 d'octubre    d'atorgament del servei de transport adaptat a un usuari. 

1309/2016  13 d'octubre  Resolució SAD 06/050/2016  

1310/2016  13 d'octubre  Resolució SAD 22/028/2016  

1311/2016  14 d'octubre  Reslució del contracte per obra i servei determinat a temps complet amb la senyora LMB 

1312/2016  14 d'octubre  Autorització per fer hores extres a la senyora CG al tast de mongetes i llegums 

1313/2016  14 d'octubre  Autoritzar la comissió de serveis de les senyores EC i AP i dels senyors FG i MR a Donostia 

1314/2016  17 d'octubre  Modificació pressupost 

1315/2016  17 d'octubre Revisió (inclou modificació) SAD 29/010/2012  

1316/2016  17 d'octubre  Resolució SAD 22/027/2016  

1317/2016  17 d'octubre  Revisió (inclou modificació) SAD 41/001/2009  

1318/2016  17 d'octubre   748/2016 RELACIÓ A L'APROVACIÓ PROPOSTES DE DESPESA 

1319/2016  17 d'octubre    Ordenar la devolució d’ingressos indeguts, en favor de l’usuari de transport adaptat MFP 

1320/2016  17 d'octubre    Aprovació de l'expedient de contractació menor 54-C2016 (transport POIL) 

1321/2016  18 d'octubre   Contractar a la senyora Mireia Vallverdú Villagrasa per dur a terme les insercions publicitàries a 
TV3 i 8TV 

1322/2016  18 d'octubre    Modificar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta POBL03 
de l'Escola Salvador Llobet i Salvador Espriu de Granollers, corresponent a la categoria de 
transport escolar ordinari, formalitzat el 9 d’agost de 2016 amb Autocares R. Font, SAU, 
consistent en afegir una parada i incrementar el preu per dia de servei prestat que passa a ser de 
cent seixanta euros (160 EUR), IVA exclòs. 

1323/2016  18 d'octubre    Modificar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta SOBL31 
de la USEE de l’Institut Montmeló de Montmeló, corresponent a la categoria de transport escolar 
sanitari, formalitzat el 5 d’agost de 2016 amb Falck VL Servicios Sanitarios, SL 

1324/2016  18 d'octubre    Modificar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta SOBL22 
de l’Institut M. Blancafort USEE de la Garriga, corresponent a la categoria de transport escolar 
ordinari, formalitzat el 9 d’agost de 2016 amb Autocares R. Font, SAU 

1325/2016  18 d'octubre    Modificar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta SOBL25 
de l' Institut el Sui- USEE de Cardedeu, corresponent a la categoria de transport escolar ordinari, 
formalitzat el 5 d’agost de 2016 amb la senyora Isabel Rodríguez Fernández 

1326/2016  18 d'octubre   SAD 34/006/2009  

1327/2016  18 d'octubre  Augment de la jornada de la senyora MTC 

1328/2016  18 d'octubre    Atorgar un ajut individual de desplaçament per al curs 2015-2016 a l’alumne ESG per la quantitat 
cinc mil sis-cents trenta-dos euros (5.632 EUR), quantitat que es correspon amb el cost dels 
desplaçaments de l’alumne al centre escolar pels 176 dies del curs escolar. 

1329/2016  18 d'octubre    Atorgar un ajut individual de desplaçament per al curs 2016-2017 al senyor JCB, DNI 
52120156T, per la quantitat de dos mil nou-cents amb quatre euros (2.904 €) 

1330/2016  18 d'octubre    Atorgar un ajut individual de desplaçament per al curs 2015-2016 a RRC per la quantitat de cinc 
mil set-cents trenta euros amb cinquanta sis cèntims (5.730,56 €), quantitat que es correspon amb 
el cost dels desplaçaments de l’alumna al centre escolar pels 176 dies del curs escolar 

1331/2016  18 d'octubre    Atorgar un patrocini per un import de tres-mil euros (3.000 €) a Premsa d’Osona SA,  NIF 
A08447369 

1332/2016  18 d'octubre   Aprovar el suplement 59 del contracte privat formalitzat amb Surne, Mútua de Seguros i 
Reaseguros a Prima Fija, d’assegurança col·lectiva de vida del personal del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, número de pòlissa 20120620123132 
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1333/2016  18 d'octubre    Adjudicar el contracte de FORMACIÓ DE FABRICACIÓ MECÀNICA I CONTROL NUMÈRIC a 
EURECAT, G66210345, d’acord amb les condicions previstes al Plec de prescripcions tècniques i 
al Plec de clàusules administratives que regeixen aquest contracte 

1334/2016  19 d'octubre  Pagament ingressos per compensació AJT. Montmeló 

1335/2016  19 d'octubre  Pagament ingressos per compensació AJT. Bigues i Riells 

1336/2016  19 d'octubre Autoritzar el pagament i l'assitència a la senyora NG al II Congrés de Serveis Socials. 

1337/2016  19 d'octubre  Autoritzar el pagament i l'assitència a la senyora NR al II Congrés de Serveis Socials. 

1338/2016  19 d'octubre  Resolució SAD 14/043/016  

1339/2016  19 d'octubre  Autoritzar el pagament i l'assitència a la senyora LH al curs "L'experiència dels usuaris del SAD: 
eines per definir el mapa d'experiència i els punts de contacte". 

1340/2016  19 d'octubre  Autoritzar el pagament i l'assitència a la senyora SA al curs  “La transformació interactiva. Com 
generar canvis creatius en l'entrevista en serveis socials”. 

1341/2016  19 d'octubre  Autoritzar el pagament i l'assitència a la senyora SMR al curs "II Congrés de Serveis Socials". 

1342/2016  19 d'octubre  Autoritzar el pagament i l'assitència a la senyora NGA al curs "II Congrés de Serveis Socials". 

1343/2016  20 d'octubre  Contractació  del senyor DA 

1344/2016  20 d'octubre  Resolució SAD 25/078/2016  

1345/2016  20 d'octubre  Resolució SAD 25/075/2016  

1346/2016  20 d'octubre  Rescabalar les despeses en concepte d'ITV del senyor RR 

1347/2016  20 d'octubre Resolució SAD 25/077/2016  

1348/2016  21 d'octubre  Aprovar el contingut i la signatura de la pròrrogd'un compromís socioeducatiu. 

1349/2016  21 d'octubre  Aprovar el contingut i la signatura de la pròrrogd'un  compromís socioeducatiu. 

1350/2016  21 d'octubre  Contractar el senyor Jaume Pahissa Zaragozá, per dur a terme la campanya de publicitat als 
cinemes Ocine de Girona pel preu de 2.087,25 euros 

1351/2016  21 d'octubre  Adjudicació a Activa Advocats i Assessors, SLP 

1352/2016  21 d'octubre  Revisió (inclou modificació) SAD 25/056/2015  

1353/2016  21 d'octubre   Adjudicar el contracte de transport pel trasllat dels alumnes del curs de fabricació mecànica i 
control numèric a Serrat Bus, SL, NIF B59873760 

1354/2016  24 d'octubre  Resolució SAD 06/052/2016  

1355/2016  24 d'octubre  Resolució SAD 29/093/2016  

1356/2016  24 d'octubre  Resolució SAD 06/049/2016  

1357/2016  24 d'octubre  Resolució SAD 41/028/2016  

1358/2016  24 d'octubre    aprovació factures fase O número de relació 760/2016. 

1359/2016  24 d'octubre    aprovació propostes de despesa número de relació 779/2016. 

1360/2016  24 d'octubre    Aprovar el padró corresponent al mes d’octubre de 2016, per un import total de catorze mil set-
cents trenta-cinc euros (14.735,00 EUR) 

1361/2016  26 d'octubre Rescabalar les despeses  per raons de servei del mes de setembre 

1362/2016  26 d'octubre Finalització contracte de la senyora GM 

1363/2016  26 d'octubre Atorgar una gratificació per les substitucions al Registre General i l'atenció al públic al mes 
d'octubre 

1364/2016  26 d'octubre Atorgar una gratificació al senyor JME 

1365/2016  26 d'octubre Gratificacions hores mes d'octubre 

1366/2016  26 d'octubre Ajuts d'escolaritat 2016 

1367/2016  26  d'octubre  Ajuts estudis 2016 

1368/2016  26 d'octubre  Atorgar una gratificació extraordinària 

1369/2016  26 d'octubre  Nòmina mes d'octubre 

1370/2016  26 d'octubre  Revisió (inclou modificació) SAD 18/058/2016  

1371/2016  26 d'octubre  Revisió (inclou modificació) SAD 18/047/2015  

1372/2016  26 d'octubre  Resolució SAD 43/029/2016  

1373/2016  27 d'octubre  Modificació de crèdits núm.  26 

1374/2016  27 d'octubre  Reconèixer l’obligació amb càrrec a la partida 920.00230.00 del pressupost general d’ingressos i 
despeses per a l’any 2016 i aprovar el pagament de les assignacions econòmiques per 
assistència als òrgans col•legiats del Consell Comarcal per la concurrència efectiva a les sessions 
del primer trimestre de l’any 2016 i el pagament a favor dels portaveus dels grups polítics 
comarcals per sessió de Junta de Portaveus del tercer trimestre de l’any 2016 

1375/2016  28 d'octubre  Baixa definitiva SAD 18/002/2012  

1376/2016  28 d'octubre  Revisió (inclou modificació) SAD 29/006/2012  

1377/2016  28 d'octubre  Revisió (inclou modificació) SAD 29/015/2012  

1378/2016  28 d'octubre  Baixa definitiva SAD 33/018/2015  

1379/2016  28 d'octubre  Baixa definitiva SAD 34/029/2015  

1380/2016  28 d'octubre  Baixa definitiva SAD 29/044/2014  

1381/2016  28 d'octubre  Atorgar els ajuts en concepte de transport als alumnes que han participat en el curs de formació 
professionalitzadora “Activitats administratives a l’empresa” 

1382/2016  28 d'octubre  Resolució SAD 14/017/2010  

1383/2016  28 d'octubre  Revisió (inclou modificació) SAD 29/013/2012  

1384/2016  31 d'octubre  Revisió (inclou modificació) SAD 29/064/2015  

1385/2016  31 d'octubre  Finalització contracte de la senyora ST 

1386/2016  31 d'octubre  Finalització contracte de la senyora VF 
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1387/2016  31 d'octubre  Contractació  de la senyora VF 

1388/2016  31 d'octubre Aprovació relació de factures 787/2016 

1389/2016  2 de novembre  Resolució SAD 34/042/2016  

1390/2016  2 de novembre  Revisió (inclou modificació) SAD 13/056/2014  

1391/2016  2 de novembre  Revisió (inclou modificació) SAD 06/017/2016  

1392/2016  2 de novembre  Revisió (inclou modificació) SAD 43/011/2014  

1393/2016  2 de novembre  Autorització per fer hores extres a la senyora EGG a la celebració de la Nit Empresarial. 

1394/2016  3 de novembre  Contractar Masia Can Canal, SL, amb NIF B66458985, per a segona vegada els serveis de 
lloguer de sala i de cattering de la casa de turisme rural, Can Canal de Llinars del Vallès, a fi de 
dur a terme la sessió de treball Checkpoint, pel preu de tres cents quaranta-tres euros (343,00 €), 
IVA inclòs 

1395/2016  3 de novembre Compensació i pagament Ajt. Les Franqueses 

1396/2016  4 de novembre  Revisió (inclou modificació) SAD 18/018/2010  

1397/2016  4 de novembre  Resolució SAD 34/041/2016  

1398/2016  4 de novembre  Resolució SAD 06/053/2016  

1399/2016  4 de novembre  Prendre coneixement de l’acord notificat per la Tresoreria General de la Seguretat Social 

1400/2016  4 de novembre  Baixa definitiva SAD 11/001/2012  

1401/2016  4 de novembre  Baixa definitiva SAD 34/025/2015  

1402/2016  4 de novembre  Resolució SAD 06/051/2016  

1403/2016  4 de novembre  Aprovació de la relació de propostes de despesa 793 

1404/2016  4 de novembre Prendre coneixement de l’acord de cessió notificat per Grup Lafuente, S.L., de les factures 

1405/2016  4 de novembre Aprovació de la relació de factures 805 

1406/2016  4 de novembre  Revisió (inclou modificació) SAD 18/048/2015  

1407/2016  7 de novembre  Resolució SAD 18/070/2016  

1408/2016  7 de novembre  Resolució SAD 34/043/2016  

1409/2016  7 de novembre  Baixa definitiva SAD 35/001/2010  

1410/2016  7 de novembre  Baixa definitiva SAD 15/003/2015  

1411/2016  7 de novembre  Baixa definitiva SAD 10/010/2014  

1412/2016  9 de novembre  Revisió (inclou modificació) SAD 29/075/2016  

1413/2016  9 de novembre  Resolució SAD 25/058/2015  

1414/2016  9 de novembre  Aprovar la liquidació individual de 59.218,14 € corresponent al primer rebut del preu públic de 
transport escolar 

1415/2016  9 de novembre  Pagament i compensació Ajt. De Montornès del Vallès 

1416/2016  9 de novembre  Autoritzar l'assistència a les senyores AJ i NN a la formació  organitzada per la Diputació de 
Barcelona. 

1417/2016  9 de novembre  Adjudicar el contracte per a la prestació del servei de neteja d’edificis del Consell Comarcal a 
TÉCNICAS Y SISTEMAS DE CONSERVACIÓN, SA 

1418/2016  9 de novembre  Baixa definitiva SAD 06/002/2016  

1419/2016  9 de novembre  Baixa definitiva SAD 14/032/2015  

1420/2016  9 de novembre  Baixa definitiva SAD 06/052/2016  

1421/2016  9 de novembre  Baixa definitiva SAD 19/005/2015  

1422/2016  9 de novembre  Resolució SAD 29/022/2013  

1423/2016  9 de novembre  Aprovar la justificació del mes'octubre de setembre corresponent a l’ajut individual de 
desplaçament per al curs 2016-2017 a l’alumne ESG 

1424/2016  9 de novembre  Aprovar la justificació del m de setembre corresponent a l’ajut individual de desplaçament per al 
curs 2016-2017 a l’alumne RRC 

1425/2016  9 de novembre  Aprovar la justificació del mes de setembre corresponent a l’ajut individual de desplaçament per al 
curs 2016-2017 a l’alumne Joan Correa de Béjar 

1426/2016  9 de novembre  Aprovar la justificació del mes d'octubre corresponent a l’ajut individual de desplaçament per al 
curs 2016-2017 a l’alumne RRC 

1427/2016  9 de novembre  Aprovació de la relació de propostes de despesa número 808 

1428/2016 10 de novembre Revisió (inclou modificació) SAD 18/063/2016  

1429/2016 10 de novembre Aprovació de la relació de factures 811 

1430/2016 10 de novembre Modificació de crèdits núm.  28 

1430/2016 10 de novembre Modificació de crèdits núm.  28 

1431/2016 11 de novembre  Revisió (inclou modificació) SAD 34/039/2016  

1432/2016 11 de novembre  Resolució SAD 43/031/2016  

1433/2016 11 de novembre Resolució SAD 25/079/2016  

1434/2016 11 de novembre Modificació de crèdits núm.  29 

1435/2016 11 de novembre Aprovar la relació de propostes de despesa número 816 

1436/2016 11 de novembre Aprovació de la relació de propostes de despesa número 828 

1437/2016 14 de novembre Justificació i reposició bestreta de caixa fixa de Gerència   

1438/2016 14 de novembre Aprovació del procediment de compensació d’ofici dels crèdits pendents de cobrament respecte 
al creditor 

1439/2016 15 de novembre Aprovar la justificació del mes d’octubre corresponent a l’ajut individual de desplaçament per al 
curs 2016-2017 a l’alumne JCB, DNI XXXX156 T per un import dos-cents vuitanta euros amb 
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cinquanta cèntims (280,50 €) a tots els efectes, complint les condicions i destinacions aprovades 
en l’expedient d’atorgament 

1440/2016 15 de novembre Aprovar la justificació de la subvenció concedida a l’Assemblea Comarcal de la Creu Roja de 
Granollers, amb NIF Q2866001H, per un import de quatre mil vint-i-vuit euros amb cinquanta-set 
cèntims (4,058,570 €) a tots els efectes, complint les condicions i destinacions aprovades en 
l’expedient d’atorgament 

1441/2016 15 de novembre Contractació de nou treballadors en pràctiques 

1442/2016 15 de novembre Revisió (inclou modificació) SAD 13/058/2014  

1443/2016 15 de novembre Revisió (inclou modificació) SAD 13/057/2014  

1444/2016 15 de novembre Revisió (inclou modificació) SAD 14/007/2011  

1445/2016 15 de novembre Revisió (inclou modificació) SAD 14/033/2010  

1446/2016 16 de novembre Reconèixer a favor de l’Ajuntament de Roca del Vallès, el dret a la devolució de l'import 
ingressat indegudament 

1447/2016 16 de novembre Autoritzar l'assistència a les senyores ML i EL a la jornada  organitzada per la Fundació Víctor 
Grífols i la Fundació Probitas a Barcelona. 

1448/2016 16 de novembre Altres  Autoritzar a la senyora MT com a ponent a la jornada “la invisibilitat dels maltractaments 
vers les persones grans”. 

1449/2016 16 de novembre Revisió (inclou modificació) SAD 29/063/2015  

1450/2016 16 de novembre Autoritzar l'assistència a la senyora LFA al taller  Aula d’actualització de normativa de consum-
III. 

1451/2016 16 de novembre Aprovar el reconeixement extrajudicial de les obligacions 

1452/2016 16 de novembre Autorització per fer hores extres a la senyora SS a la celebració dels 25 anys de l’associació 
Arrels. 

1453/2016 17 de novembre Modificales condicions del servei de transport adaptat corresponents a un usuari. 

1454/2016 17 de novembre Resolució SAD 11/018/2016  

1455/2016 17 de novembre Revisió (inclou modificació) SAD 29/085/2016  

1456/2016 21 de novembre Compensació de drets reconeguts i pagament de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines 

1457/2016 21 de novembre Aplicació d'ingrés incorrecte de l'Ajuntament de Vallgorguina 

1458/2016 21 de novembre Contractar a La Xarxa Audiovisual Local, amb CIF B-65908337, per dur a terme un banc de 100 
espots que s’han d’emetre als programes Notícies en xarxa, Ben trobat i 1Món.cat 

1459/2016 21 de novembre Contractar a JCDecaux España, amb CIF B 86076379, per dur a terme l’emissió de l’espot del 
“Nen Amagat” al canal MouTV Metro 

1460/2016 21 de novembre Contractar a 014 D.S. Media, S.L.U, amb CIF B86986478, per dur a terme una campanya de 
publicitat de l’espot “Nen Amagat” en diverses sales de cinema de Cinesa i Yelmo Cines 

1461/2016 21 de novembre Contractar a Promedios Exclusivas de Publicidad, SL, amb CIF B 83541912, per dur a terme 
l’emissió de l’espot del “Nen Amagat” al canal MouTV de diverses xarxes de bus TMB 

1462/2016 21 de novembre Rectificar l’autorització de despesa per la contractació de Jordi Puig Roca per a la realització de 
la caracterització de varietats locals por incloure-les al nou formulari d’inscripció i així poder 
procedir a la seva inscripció al Catàleg de varietats locals de Catalunya, elaborat pel 
departament d’Agricultura, pesca i alimentació de la Generalitat de Catalunya aprovada pel 
Decret de Gerència 1217/2016, de 21 de setembre de 2016. 

1463/2016 21 de novembre Modificar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta EOBL19 
del CEE Can Vila de Mollet del Vallès 

1464/2016 21 de novembre   Pròrroga forçosa SIAD 

1465/2016 21 de novembre   Aprovar el suplement 60 del contracte privat formalitzat amb Surne, Mútua de Seguros i 
Reaseguros a Prima Fija 

1466/2016 21 de novembre   Aprovar el suplement 61 del contracte privat formalitzat amb Surne, Mútua de Seguros i 
Reaseguros a Prima Fija 

1467/2016 22 de novembre Resolució SAD 34/044/2016  

1468/2016 22 de novembre Altres  Pagament i compensació Ajt. Cardedeu 

1469/2016 22 de novembre Baixa temporal SAD 29/010/2012  

1470/2016 22 de novembre Justificar Tresoreria  Justificació i reposició bestreta caixa fixa tresoreria 

1471/2016 22 de novembre Justificar Tresoreria  Justificació i reposició bestreta caixa fixa tresoreria 

1472/2016 22 de novembre   Aprovar la justificació del mes de setembre corresponent a l’ajut individual de desplaçament 
per al curs 2016-2017 a l’alumne JFA 

1473/2016 22 de novembre   Aprovar la justificació del mes'octubre corresponent a l’ajut individual de desplaçament per al 
curs 2016-2017 a l’alumne JFA 

1474/2016 22 de novembre   Aprovar la relació de factures número 840 

1475/2016 22 de novembre   Aprovar la relació de propostes de despesa número 844 

1476/2016 22 de novembre   Aprovar el padró corresponent al mes de novembre de 2016, , d’acord l’ordenança 
reguladora del preu públic per a la prestació del servei de transport adaptat 

1477/2016 23 de novembre Baixa definitiva SAD 33/047/2016  

1478/2016 23 de novembre Baixa definitiva SAD 33/030/2015  

1479/2016 23 de novembre Baixa definitiva SAD 06/028/2016  

1480/2016 23 de novembre Baixa definitiva SAD 27/005/2016  

1481/2016 23 de novembre Baixa definitiva SAD 27/007/2016  

1482/2016 23 de novembre Resolució SAD 14/045/2016  
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1483/2016 23 de novembre Altres  Autoritzar l'assistència a la senyora Carme Torrabadella a la jornada  sobre qüestions 
d’actualitat en l’àmbit de la Intervenció-Tresoreria local. 

1484/2016 23 de novembre Altres  Atorgar una gratificació per 10 anys de servei a la senyora Raquel Ferrer 

1491/2016 23 de novembre Altres  Resolució d'una reclamació de quantitat d'hores de la senyora Laura Mestre 

1485/2016 23 de novembre Altres  Finalització contracte de la senyora Elsa Flores 

1486/2016 23 de novembre Contractació  de la senyora Elsa Flores 

1487/2016 23 de novembre Baixa definitiva SAD 43/013/2014  

1488/2016 23 de novembre Baixa definitiva SAD 14/011/2010  

1489/2016 23 de novembre Baixa definitiva SAD 14/021/2010  

1490/2016 23 de novembre Baixa definitiva SAD 39/003/2016  

1492/2016 23 de novembre Altres  Atorgar una gratificació per les substitucions al Registre General i l'atenció al públic al 
mes de novembre 

1493/2016 23 de novembre Altres  Atorgar una gratificació al senyor Jesús Martí 

1494/2016 23 de novembre Altres  Rescabalar les despeses  per raons de servei del mes d'octubre 

1495/2016 23 de novembre Altres  Nòmina mes de novembre 

1496/2016 24 de novembre Resolució SAD 01/020/2016  

1497/2016 24 de novembre   Aprovació de la relació de factures número 870 

1498/2016 24 de novembre Modificació de crèdits núm.  30 

1499/2016 24 de novembre Revisió (inclou modificació) SAD 34/028/2015  

1500/2016 24 de novembre Revisió (inclou modificació) SAD 34/042/2016  

1501/2016 25 de novembre Baixa definitiva SAD 43/018/2015  

1502/2016 25 de novembre Baixa definitiva SAD 43/027/2016  

1503/2016   

1504/2016 25 de novembre Resolució SAD 25/080/2016  

1505/2016 25 de novembre   Aprovar l’expedient 62-C2016 per a la contractació menor del subministrament, transport 
inclòs, d’ordinadors portàtils nous 

1506/2016 25 de novembre   Aprovar l’expedient 63-C2016 per a la contractació menor del subministrament, transport 
inclòs, d’ordinadors portàtils nous 

1507/2016 25 de novembre   Aprovar l’expedient 64-C2016 per a la contractació menor del subministrament, transport 
inclòs, d’ordinadors All in One nous 

1508/2016 25 de novembre   Aprovar l’expedient 65-C2016 per a la contractació menor del subministrament, transport 
inclòs, de material informàtic nou o reacondicionat 

1509/2016 25 de novembre   Aprovar l’expedient 68-C2016 per a la contractació menor del servei de control analític de la 
col de paperina, la col de pell de galàpet, el bròquil de Santa Teresa i al col kale 

1510/2016 25 de novembre  

1511/2016 25 de novembre Resolució SAD 34/045/2016  

1512/2016 25 de novembre   Aprovar l’expedient 67-C2016 per a la contractació menor del servei de licitació pública 
electrònica 

1513/2016 25 de novembre Altres  Autorització per fer hores extres a la senyora Sebastiana Amaya a la commemoració al 
Dia contra la violència masclista. 

1514/2016 25 de novembre   Aprovar l’expedient 66-C2016 per a la contractació menor del subministrament de llicències 
Microsoft 

1515/2016 28 de novembre Revisió (inclou modificació) SAD 01/017/2016  

1516/2016 28 de novembre Revisió (inclou modificació) SAD 25/039/2013  

1517/2016 29 de novembre Baixa definitiva SAD 18/003/2012  

1518/2016 29 de novembre   aprovació de la relació de factures fase O núm. 898/2016. 

1519/2016 29 de novembre   aprovació de la proposta de despesa núm. 897/2016. 

1520/2016 30 de novembre Resolució SAD 14/020/2010  

1521/2016 30 de novembre Resolució SAD 11/006/2011  

1522/2016 30 de novembre Revisió (inclou modificació) SAD 06/032/2016  

1523/2016 30 de novembre Revisió (inclou modificació) SAD 14/038/2010  

1524/2016 30 de novembre Revisió (inclou modificació) SAD 34/043/2016  

1525/2016 30 de novembre Revisió (inclou modificació) SAD 18/014/2010  

1526/2016 30 de novembre Revisió (inclou modificació) SAD 43/010/2014  

1527/2016 30 de novembre Justificar TIC  Justificació bestreta caixa fixa Lluís Canas 

1528/2016 30 de novembre   Aprovar l’expedient per a la contractació menor dels serveis de control d’accessos i porteria a 
les instal•lacions i les dependències, d’atenció al públic i de suport administratiu a l’oficina del 
registre 

1529/2016 30 de novembre Altres  Autoritzar l'assistència a la senyora Alicia Roser a la jornada  sobre Polítiques de 
Drogues: de l’acció global a la local. 

1530/2016 30 de novembre Altres  Autoritzar l'assistència a la senyora Alicia Roser a la jornada  sobre X Jornada de 
seguretat alimentària i administració local. 

1531/2016 30 de novembre Altres  Modificació de pressupost 

1532/2016 30 de novembre   Prendre coneixement de l’ofici del Jutjat Social número 1 de Lleida - embargament 

1533/2016 30 de novembre   Prendre coneixement de l’acord de cessió notificat per Autocars Ravigo, SL 

1534/2016  1 de desembre  Resolució SAD 06/055/2016  

1535/2016  1 de desembre  Revisió (inclou modificació) SAD 14/025/2014  
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1536/2016  1 de desembre  Revisió (inclou modificació) SAD 14/026/2014  

1537/2016  1 de desembre  Revisió (inclou modificació) SAD 14/034/2015  

1538/2016  1 de desembre  Revisió (inclou modificació) SAD 14/035/2015  

1539/2016  1 de desembre  Revisió (inclou modificació) SAD 14/036/2015  

1540/2016  1 de desembre  Contractació  de la senyora Thais Paradell 

1541/2016  1 de desembre  Contractació  de la senyora Inés Maria Vázquez 

1542/2016  2 de desembre  Justificació econòmica  de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana 

1543/2016  2 de desembre  Revisió (inclou modificació) SAD 14/045/2010  

1544/2016  2 de desembre    Adjudicar 62-C2016 

1545/2016  2 de desembre    Adjudicar 63-C2016 

1546/2016  2 de desembre    Adjudicar 64-C2016 

1547/2016  2 de desembre    Adjudicar 65-C2016 

1548/2016  2 de desembre    Adjudicar 67- C2016 

1549/2016   

1550/2016  2 de desembre  Altres  Autorització de la formació "Joventut, canvi social i ruptura generacional" a la senyora 
Núria Maynou i Hernández. 

1551/2016   

1552/2016  2 de desembre  Revisió (inclou modificació) SAD 41/023/2015  

1553/2016  2 de desembre  Resolució SAD 13/108/2016  

1554/2016  7 de desembre  Altres  Autorització per fer hores extres als senyors Jaume Viure, Jaume Madorell i a la 
senyora Marta Gonzalez per a la finalització dels treballs de redacció del projecta d'obres de 
reforma de la seu del CCVO. 

1555/2016  9 de desembre  Resolució SAD 06/054/2016  

1556/2016  9 de desembre  Resolució SAD 14/044/2016  

1557/2016  9 de desembre  Revisió (inclou modificació) SAD 13/059/2014  

1558/2016  9 de desembre  Revisió (inclou modificació) SAD 22/008/2014  

1559/2016  9 de desembre  Revisió (inclou modificació) SAD 34/028/2015  

1560/2016  9 de desembre  Revisió (inclou modificació) SAD 34/042/2016  

1561/2016  9 de desembre    Aprovació de la relació de factures número 900 

1562/2016  9 de desembre    Aprovació de la relació de propostes de despesa número 919 

1563/2016  9 de desembre    Aprovació de la relació de factures número 938 

1564/2016  9 de desembre  Justificació econòmica  de la subvenció concedida per dur a terme cursos de formació en el 
lleure a l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines 

1565/2016  9 de desembre    Aprovar la justificació del mes de novembre corresponent a l’ajut individual de desplaçament 
per al curs 2016-2017 a l’alumne JCB 

1566/2016  9 de desembre    Aprovar la justificació del mes de novembe corresponent a l’ajut individual de desplaçament 
per al curs 2016-2017 a l’alumne ESG 

1567/2016 12 de desembre Resolució SAD 01/021/2016  

1568/2016 12 de desembre Modificació de crèdits núm.  32 

1569/2016 12 de desembre Modificació de crèdits núm.  33 

1570/2016 12 de desembre   Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament a justificar (ADOP-J) de 
quaranta-vuit euros (48 €)  per tal de pagar la compra dels bitllets per al desplaçaments de 
joves-NPA 

1571/2016 12 de desembre   Aprovar l’expedient (72-C2016) per a la contractació menor de la impressió d’un total de 
18.424 postals 

1572/2016 12 de desembre   Prorrogar el contracte de serveis, de 29 de juliol de 2014, formalitzat amb Autocars Barba, 
SL, amb NIF B60377462, relatiu a la prestació del servei de transport adaptat corresponent a 
la ruta TOBL04A, de l’1 d’octubre al 31 de desembre de 2016 

1573/2016 12 de desembre   Adjudicar el contracte de FORMACIÓ DE SAP (expedient 53-C2016) a FORMACIÓN 
TECNOLÓGICA DEUSTO 

1574/2016 12 de desembre Atorgament  Atorgament d'una subvenció a l'Ajuntament de Cardedeu per cobrir les despeses 
corresponents al transport adaptat de diverses activitats d'estiu. 

1575/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar  EOBL15 

1576/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar  SOPC09A 

1577/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar POBL03 

1578/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar POPC17A 

1579/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar EOBL25 

1580/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar EOBL05 

1581/2016, 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar SOBL07 

1582/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar SOBL12 

1583/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar SOBL27 

1584/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar EOBL01 

1585/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar EOBL09 

1586/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar EOBL11 

1587/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar EOBL17 

1588/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar EOBL18 
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1589/2016, 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar EOBL22 

1590/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar EOBL23 

1591/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar EOBL27 

1592/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar SOBL25 

1593/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar EOBL19 

1594/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar SOBL06 

1595/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar EOBL06 

1596/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar SOBL20 

1597/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar SOBL00 

1598/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar SOBL13 

1599/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar SOBL15 

1600/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar SOBL16 

1601/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar POPC21 

1602/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar EOBL03 

1603/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar EOBL20 

1604/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar SOBL01 

1605/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar SOBL02 

1606/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar SOBL04 

1607/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar SOBL09 

1608/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar SOBL10 

1609/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar SOBL11 

1610/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar POPC19 

1611/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar POPC20A 

1612/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar POPC22A 

1613/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar SOPC02A 

1614/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar SOPC06A 

1615/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar SOPC10A 

1616/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar EOBL00 

1617/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar EOBL10 

1618/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar EOBL12 

1619/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar EOBL14 

1620/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar EOBL24 

1621/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar EOBL26 

1622/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar EOBL28 

1623/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar POBL00 

1624/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar POBL02 

1625/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar POBL04 

1626/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar EOBL02 

1627/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar EOBL04 

1628/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar EOBL07 

1629/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar EOBL08 

1630/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar EOBL16 

1631/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar EOBL21 

1632/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar POPC01 

1633/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar POPC04 

1634/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar POPC06 

1635/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar POPC24 

1636/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar POPC25 

1637/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar SOBL03 

1638/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar SOBL18 

1639/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar SOPC01 

1640/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar SOBL22 

1641/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar POBL05 

1642/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar SOBL08 

1643/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar SOBL17 

1644/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar SOBL19 

1645/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar SOBL21 

1646/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar POPC10A 

1647/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar SOPC11 

1648/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar SOBL05 

1649/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar CDIA00 

1662/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar TOBL09 

1651/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar CDIA02 

1652/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar CDIA03 

1653/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar CDIA04 

1654/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar CDIA05 

1655/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar CDIA06 
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1656/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar TOBL02 

1657/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar TOBL03 

1658/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar TOBL04 

1659/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar TOBL05 

1660/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar TOBL06 

1661/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar TOBL07 

1650/2016 12 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar CDIA01 

1663/2016 12 de desembre Altres  Atorgar una excedència a la senyora Ma Cruz Serván 

1664/2016  13 de desembre,  Resolució SAD 29/094/2016  

1665/2016 13 de desembre Revisió (inclou modificació) SAD 34/041/2016  

1666/2016 13 de desembre Altres  Perllongar el contracte a la senyora Marina Altés 

1667/2016 13 de desembre Baixa definitiva SAD 25/080/2016  

1668/2016 13 de desembre Baixa definitiva SAD 06/006/2016  

1669/2016 13 de desembre Baixa definitiva SAD 25/075/2016  

1670/2016 13 de desembre Baixa definitiva SAD 25/076/2016  

1671/2016 13 de desembre   Aprovar el sistema d’identificació per codi dels usuaris que duguin a terme el Projecte per 
promoure l’ocupació a la indústria local 

1672/2016 14 de desembre Revisió (inclou modificació) SAD 14/006/2011  

1673/2016 14 de desembre Revisió (inclou modificació) SAD 01/011/2015  

1674/2016 14 de desembre Justificació bestreta de caixa fixa de Presidència   

1675/2016 14 de desembre Justificació i reposició bestreta de caixa fixa de TIC   

1676/2016 14 de desembre Baixa definitiva SAD 14/017/2014  

1677/2016 14 de desembre Baixa definitiva SAD 06/003/2016  

1678/2016 14 de desembre Baixa definitiva SAD 13/017/2013  

1679/2016 14 de desembre   Contractar a Rockcatalà, SCP, amb CIF J-63293401, per implementar noves funcionalitats al 
programa informàtic de gestió dels ajuts de menjador “Administració Ajut Menjador Escolar 
CCVOC2.0” 

1680/2016 14 de desembre Baixa definitiva SAD 29/038/2014  

1681/2016 14 de desembre   Contractar contracte els serveis del restaurant El Gato Verde de la Fundació Apadis 

1682/2016 14 de desembre   Contractar el subministrament de 129 paneres de Nadal a Apindep Ronçana 

1683/2016 14 de desembre Justificació bestreta de caixa fixa de Gerència   

1684/2016 14 de desembre   Prorrogar el contracte per a la prestació del servei d’atenció psicològica i assessorament 
jurídic del servei d’informació i atenció a les dones comarcal (SIAD), de 3 de novembre de 
2014 

1685/2016 14 de desembre Revisió (inclou modificació) SAD 22/024/2016  

1686/2016 15 de desembre Revisió (inclou modificació) SAD 22/023/2015  

1687/2016 15 de desembre Baixa definitiva SAD 43/022/2016  

1688/2016 15 de desembre Baixa definitiva SAD 19/006/2015  

1689/2016 15 de desembre Baixa definitiva SAD 43/028/2016  

1690/2016 15 de desembre Baixa definitiva SAD 43/011/2014  

1691/2016 15 de desembre Altres  Adjudicar el contracte menor del servei de control d’accessos, atenció al públic i suport 
administratiu del Consell Comarcal del Vallès Oriental a JADFOR SERVICIOS INTEGRALES 
SL 

1692/2016 15 de desembre Baixa definitiva SAD 43/023/2016  

1693/2016 15 de desembre Revisió (inclou modificació) SAD 25/029/2013  

1694/2016 15 de desembre   Justificació de bestreta de caixa fixa de tresoreria. 

1695/2016 16 de desembre   Cancel·lar la garantia definitiva constituïda per Autocares Ravigo, SL, corresponent al 
contracte derivat de l’Acord marc del transport escolar de la ruta SOBL28 per la quantitat de 
789,92 euros 

1696/2016 16 de desembre   Cancel·lar la garantia definitiva constituïda per Falck VL Servicios Sanitarios, SL, 
corresponent al contracte derivat de l’Acord marc del transport escolar de la ruta EOBL29 per 
la quantitat de 1.056 euros 

1697/2016 16 de desembre   Cancel·lar la garantia definitiva constituïda per Falck VL Servicios Sanitarios, SL, 
corresponent al contracte derivat de l’Acord marc del transport escolar de la ruta EOBL31 per 
la quantitat de 968 euros 

1698/2016 16 de desembre Resolució SAD 29/095/2016  

1699/2016 16 de desembre   Cancel·lar la garantia definitiva constituïda per Falck VL Servicios Sanitarios, SL, 
corresponent al contracte derivat de l’Acord marc del transport escolar de la ruta EOBL32 per 
la quantitat de 1.268,08 euros 

1700/2016 16 de desembre Baixa definitiva SAD 29/085/2016  

1702/2016 16 de desembre Revisió (inclou modificació) SAD 22/017/2015  

1701/2016 16 de desembre   Cancel·lar la garantia definitiva constituïda per Falck VL Servicios Sanitarios, SL, 
corresponent al contracte derivat de l’Acord marc del transport escolar de la ruta EOBL33 per 
la quantitat de 1.188 euros 

1704/2016 16 de desembre Reactivació SAD 29/074/2016  

1703/2016 16 de desembre   Cancel·lar la garantia definitiva constituïda per Falck VL Servicios Sanitarios, SL, 
corresponent al contracte derivat de l’Acord marc del transport escolar de la ruta POBL07 per 
la quantitat de 968 euros 
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1705/2016 16 de desembre   Cancel·lar la garantia definitiva constituïda per Falck VL Servicios Sanitarios, SL, 
corresponent al contracte derivat de l’Acord marc del transport escolar de la ruta SOBL23 per 
la quantitat de 1.056 euros 

1706/2016 16 de desembre   Aprovació de la relació de factures número 941/2016 

1707/2016 16 de desembre   Cancel·lar la garantia definitiva constituïda per Cingles Bus, SL, corresponent al contracte 
derivat de l’Acord marc del transport escolar de la ruta EOBL30 per la quantitat de 1.100 euros 

1708/2016 16 de desembre   Aprovació de la relació de propostes de despesa número 942/2016 

1709/2016 16 de desembre   Compensació econòmica a l'Ajuntament de Parets del Vallès 

1710/2016 16 de desembre  

1711/2016 16 de desembre Altres  Paga extra de Nadal 

1712/2016 16 de desembre   Prendre coneixement de l’acord de cessió notificat per Autocars Ravigo, SL 

1713/2016 16 de desembre Justificar Tresoreria   

1714/2016 16 de desembre   de finalització d'un compromís socioeducatiu. 

1715/2016 16 de desembre   Aprovar l’expedient per a la contractació menor de formació de SAP de 100 hores 

1716/2016 16 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar EOBL09-
02 

1717/2016 16 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar EOBL13 

1718/2016 16 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar POBL06 

1719/2016 16 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar POBL07 

1720/2016 16 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar POBL08 

1721/2016 16 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar SOBL23 

1722/2016 16 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar SOBL24 

1723/2016 16 de desembre   Retornar la garantia definitiva del contracte per a la prestació del transport escolar SOBL26 

1724/2016 20 de desembre Altres  Atorgar una bestreta a la senyora Roser Santasmasas. 

1725/2016 20 de desembre Resolució SAD 18/072/2016  

1726/2016 20 de desembre   Aprovació de la relació de factures número 973 

1727/2016 20 de desembre Revisió (inclou modificació) SAD 18/063/2016  

1728/2016 20 de desembre   Aprovar el contingut i la signatura d’un contracte de serveis amb al senyor Iñaki Fernández 
Llort 

1729/2016 20 de desembre   Contractar a Sàpiens SCCL, amb CIF F-64074982, per dur a terme diverses insercions 
publicitàries 

1730/2016 20 de desembre   Atorgar un ajut en concepte de quilometratge a cadascun dels alumnes esmentats a l’informe 
per l’import total corresponent als dies assistits al curs d’ ”Introducció al sistema de gestió 
SAP” 

1731/2016 20 de desembre   Aprovar el padró corresponent al mes de desembre de 2016, per un import total de catorze 
mil set-cents cinc euros amb cinquanta cèntims (14.705,50 EUR) 

1732/2016 20 de desembre   Aprovar el contingut i la signatura del conveni amb l’Ajuntament de Fogars de Montclús per a 
la prestació del Servei de transport escolar no obligatori dels alumnes d’ensenyaments 
postobligatoris de batxillerat i de cicles formatius residents al municipi de Fogars de Montclús  
fins a l’Institut Baix Montseny de Sant Celoni en la ruta de transport escolar obligatori SOBL05 
per al curs 2016-2017 

1733/2016 20 de desembre   Aprovar el contingut i la signatura del conveni amb l’Ajuntament de Figaró  per a la prestació 
del Servei de transport escolar no obligatori dels alumnes d’ensenyaments postobligatoris de 
batxillerat i de cicles formatius residents al municipi de Fogars de Montclús  fins a l’Institut Baix 
Montseny de Sant Celoni en la ruta de transport escolar obligatori SOBL03 per al curs 2016-
2017 

1734/2016 20 de desembre Modificació de crèdits núm.  34 

1735/2016 20 de desembre Aprovar el contingut i la signatura del conveni amb l’Ajuntament de Campins per a la prestació 
del Servei de transport escolar no obligatori dels alumnes d’ensenyaments postobligatoris de 
batxillerat i de cicles formatius residents al municipi de Campins fins a l’Institut Baix Montseny 
de Sant Celoni en la ruta de transport escolar obligatori SOBL05 per al curs 2016-2017 

1736/2016 20 de desembre Aprovar el contingut i la signatura del conveni amb l’Ajuntament de Gualba per a la prestació 
del Servei de transport escolar no obligatori dels alumnes d’ensenyaments postobligatoris de 
batxillerat i de cicles formatius residents al municipi de Gualba fins a l’Institut Baix Montseny 
de Sant Celoni en la ruta de transport escolar obligatori SOBL06 per al curs 2016-2017 

1737/2016 20 de desembre Aprovar el contingut i la signatura del conveni amb l’Ajuntament de Vallgorguina per a la 
prestació del Servei de transport escolar no obligatori dels alumnes d’ensenyaments 
postobligatoris de batxillerat i de cicles formatius residents al municipi de Vallgorguina fins a 
l’Institut Reguissol de Santa Maria de Palautordera en les rutes de transport escolar obligatori  
SOBL07, SOBL27 i SOBL29 per al curs 2016-2017 

1738/2016 20 de desembre Atorgar una subvenció excepcional de mil cinc-cents euros (1.500 EUR) a l’Associació 
Memòria Visual  per col·laborar en el cofinançament de les despeses corresponents a la 
producció i distribució d’un documental audiovisual a mode de retrat de com era la vida laboral 
de l’empresa SATI 

1739/2016 20 de desembre Atorgar una subvenció excepcional de  mil euros (1.000,00 EUR) a la UGT de Catalunya, amb 
el NIF G 08496622, per col·laborar en el cofinançament de les despeses corresponents 
l’organització de la 3a Cursa Solidària pel Treball Digne a Parets del Vallès 

1740/2016 20 de desembre Atorgar una subvenció excepcional de mil euros (1.000 EUR) a Gent i Terra SL 
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1741/2016 20 de desembre Atorgar una subvenció excepcional de quatre mil set-cents euros (4.700 EUR) a la Creu Roja 
de Granollers, NIF Q2866001G, per a dur a terme el projecte de l’educació viària als instituts 
de la nostra comarca per al curs 2016-2017 

1742/2016 20 de desembre Aprovar l’adhesió al contracte derivat (exp. 2015.05 D1) de l’Acord marc de subministrament 
d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya 

1743/2016 20 de desembre Adjudicar el contracte (expedient 66--C2016) del subministrament de llicències Microsoft a 
Servicios Microinformática SA 

1744/2016 21 de desembre Revisió (inclou modificació) SAD 33/044/2016  

1745/2016 21 de desembre Atorgar una subvenció excepcional de cinc-cents setanta-cinc euros (575 €) a l’Associació 
catalana d’amics del poble saharaui del Vallès Oriental, amb CIF G-65348559, per al projecte 
Vacances en Pau per a l’any 2016. 

1746/2016 21 de desembre Altres  Atorgar una gratificació al senyor Jesús Martí 

1747/2016 21 de desembre Altres  Atorgar una gratificació per les substitucions al Registre General i l'atenció al públic al 
mes de desembre 

1748/2016 21 de desembre Altres  Nòmina mes de desembre 

1749/2016 21 de desembre Altres  Rescabalar les despeses  per raons de servei del mes de novembre 

1750/2016 21 de desembre Altres  Atorgar a la senyora Montserrat López Porcuna un ajut per tenir a càrrec una filla amb  
discapacitat 

1751/2016 21 de desembre Baixa definitiva SAD 07/033/2016  

1752/2016 21 de desembre Adjudicar el contracte de formació obligatòria a Mordered, SL 

1753/2016 21 de desembre Obertura informació pública  Finalització contracte David Anadon 

1754/2016 21 de desembre Altres  Finalització Sílvia Solà 

1755/2016 21 de desembre Altres  Despeses DRM 

1756/2016 21 de desembre Revisió (inclou modificació) SAD 18/053/2015  

1757/2016 21 de desembre Revisió (inclou modificació) SAD 18/052/2015  

1758/2016 22 de desembre Baixa definitiva SAD 09/001/2015  

1759/2016 22 de desembre Aprovar un nou expedient de contractació del servei de transport adaptat de la ruta TOBL03 

1760/2016 22 de desembre Baixa definitiva SAD 18/037/2014  

1761/2016 22 de desembre   Aprovar la justificació del mes de novembre corresponent a l’ajut individual de desplaçament 
per al curs 2016-2017 a l’alumne JFA 

1762/2016 22 de desembre  Aprovar un nou expedient de contractació del servei de transport adaptat de la ruta TOBL04A 

1763/2016 22 de desembre   Aprovar un nou expedient de contractació del servei de transport adaptat de la ruta 

1764/2016 22 de desembre   Adjudicar el contracte de la IMPRESSIÓ DE POSTALS (72-C2016) a JUAN JOSÉ CALVO 
CALVO 

1765/2016 23 de desembre Justificació i cancel·lació bestreta de caixa fixa de Tresoreria   

1766/2016 23 de desembre Justificació i cancel·lació bestreta de caixa fixa de Gerència   

1767/2016 23 de desembre Justificació i cancel·lació bestreta de caixa fixa de TIC   

1768/2016 23 de desembre Justificació i cancel·lació bestreta de caixa fixa de Presidència   

1769/2016 23 de desembre Aprovació i autorització de caixa fixa de Tresoreria   

1770/2016 23 de desembre Aprovació i autorització de caixa fixa de Gerència   

1771/2016 23 de desembre Aprovació i autorització de caixa fixa de TIC   

1772/2016 23 de desembre Aprovació i autorització de caixa fixa de Presidència   

1773/2016 23 de desembre   Aprovar l’expedient (74-C2016) per a la contractació menor per l’elaboració de mapes 
ocupacionals i la jornada a les assessories 

1774/2016  Modificació de crèdits núm.  35 

1775/2016 23 de desembre Revisió (inclou modificació) SAD 18/010/2013  

1776/2016 23 de desembre Revisió (inclou modificació) SAD 29/071/2016  

1778/2016 23 de desembre   Atorgar una subvenció excepcional de nou cents quaranta-vuit euros (948 EUR) a 
l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor 

1777/2016 23 de desembre   Aprovació de la relació de factures número 896 

1779/2016 23 de desembre   Aprovar el reconeixement extrajudicial de les obligacions que s’esdevenen de la factura 
número 08/16, d’1 de setembre de 2016, presentada per l’Associació Gastronòmica CuinaVO 
amb CIF G66284019 

1780/2016 23 de desembre   Aprovar el reconeixement extrajudicial de les obligacions que s’esdevenen de la factura 
número 12/16, de 2 de setembre de 2016, presentada per l’Associació Gastronòmica CuinaVO 
amb CIF G66284019 

1781/2016 23 de desembre   Aprovar el reconeixement extrajudicial de les obligacions que s’esdevenen de la factura 
número 9/16, d’1 d’octubree de 2016 

1782/2016 23 de desembre   Aprovar el reconeixement extrajudicial de les obligacions que s’esdevenen de la factura 
número 19/16, de 15 de desembre de 2016 

1783/2016 23 de desembre Contractació  de la senyora Cipriana Bertomeu Vilchez 

1784/2016 23 de desembre   Aprovar el reconeixement extrajudicial de les obligacions que s’esdevenen de la factura 
número 100017, de 15 de desembre de 2016, presentada per l’Associació Llavors Oriental 
amb CIF G65690927 

1785/2016 23 de desembre   Aprovar el reconeixement extrajudicial de les obligacions que s’esdevenen de la factura 
número 2016/2, de 15 de desembre de 2016, presentada per l’Associació Slow Food Vallès 
Oriental amb CIF G65663668 
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1786/2016 23 de desembre   Aprovar el reconeixement extrajudicial de les obligacions que s’esdevenen de la factura 
número 10/16, de 2 de setembre de 2016, presentada per l’Associació Gastronòmica CuinaVO 
amb CIF G66284019 

1787/2016 23 de desembre   Revocar d’ofici l’acte tributari i deixar sense efecte les liquidacions, aprovades per Decret de 
Gerència 1414/2016, de 9 de novembre, corresponent al primer pagament de la prestació del 
servei de transport escolar 

1788/2016 23 de desembre   Aprovar el reconeixement extrajudicial de les obligacions que s’esdevenen de la factura 
número 11/16, de 2 de setembre de 2016, presentada per l’Associació Gastronòmica CuinaVO 
amb CIF G66284019 

1789/2016 23 de desembre   Aprovar el reconeixement extrajudicial de les obligacions que s’esdevenen de la factura 
número 9/16, d’1 d’octubre de 2016, presentada per l’Associació Gastronòmica CuinaVO amb 
CIF G66284019 

1790/2016 23 de desembre   Desistir de l’adjudicació del contracte de transport adaptat del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, corresponent a la Ruta TOBL07A del Centre Ocupacional el Bosc de Mollet del Vallès 
aprovat pel Decret número 783/2016, la Gerència del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

1791/2016 23 de desembre   Modificació 36 

1792/2016 23 de desembre   Aprovar l’expedient (75-C2016) per a la contractació menor del subministrament de mobiliari 
d’oficina consistent en quinze taules, quatre banquetes ergonòmiques, vint-i-una cadires 
ergonòmiques i vuit armaris per a la seu del Consell Comarcal, i transport 

1793/2016 23 de desembre Resolució SAD 34/046/2016  

1794/2016 23 de desembre   Aprovar la liquidació individual del preu públic de transport escolar 

1795/2016 23 de desembre   Aprovació de la relació de factures número 1006 

1796/2016 23 de desembre Revisió (inclou modificació) SAD 18/026/2014  

1797/2016 27 de desembre Baixa definitiva SAD 34/045/2016  

1798/2016 27 de desembre Baixa definitiva SAD 25/070/2016  

1799/2016 27 de desembre Baixa definitiva SAD 18/056/2016  

1800/2016 27 de desembre Baixa temporal SAD 33/051/2016  

1801/2016 27 de desembre Baixa temporal SAD 18/044/2015  

1802/2016 27 de desembre Adjudicar el contracte (expedient 73-C2016) de FORMACIÓ DE SAP BUSINESS ONE a 
CENTRO INFORMATICA PROFESIONAL SL 

1803/2016 27 de desembre Adjudicar el contracte menor (expedient número 68-C2016) de la realització del control analític 
de la coll de paperina, la col de pell de galàpet, el bròquil de Santa Teresa i la col kale a 
Biotecnal SA 

1804/2016 27 de desembre Contractació  de la senyora Elisa Salomón per al Programa Treball i Formació 

1805/2016 28 de desembre Altres  Reconèixer l’obligació amb càrrec a la partida 920.00230.00 del pressupost general 
d’ingressos i despeses per a l’any 2016 i aprovar el pagament de les assignacions 
econòmiques per assistència als òrgans col•legiats del Consell Comarcal per la concurrència 
efectiva a les sessions del quart trimestre de l’any 2016 i el pagament a favor dels portaveus 
dels grups polítics comarcals per sessió de Junta de Portaveus del quart trimestre de l’any 
2016 

1806/2016 28 de desembre  Aprovar la justificació de la subvenció concedida al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, amb NIF G17125832, per un import de tres mil vuit-cents setze euros amb 
seixanta cèntims (3.816,60 €) a tots els efectes, complint les condicions i destinacions 
aprovades en l’expedient d’atorgament 

1807/2016 28 de desembre  Revisió (inclou modificació) SAD 41/002/2008  

1808/2016 28 de desembre  Resolució SAD 13/107/2016  

1809/2016 28 de desembre  Resolució SAD 41/029/2016  

1810/2016 28 de desembre  Resolució SAD 13/110/2016  

1811/2016 28 de desembre  Resolució SAD 34/047/2016  

1812/2016 28 de desembre  Revisió (inclou modificació) SAD 06/007/2016  

1813/2016 28 de desembre  Aprovar la justificació de la subvenció concedida al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, amb NIF G17125832, per un import de mil euros (1.000,00 €) a tots els 
fectes, complint les condicions i destinacions aprovades en l’expedient d’atorgament 

1814/2016 28 de desembre  Contractar a les Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, per dur a terme la 
ispensació de Kids i suport a les farmàcies pel preu de mil vuit-cents divuit euros amb divuit 
èntims (1.818,18 EUR), IVA exclòs 

1815/2016 28 de desembre Aprovar el suplement 63 del contracte privat formalitzat amb Surne, Mútua de Seguros i 
Reaseguros a Prima Fija, d’assegurança col·lectiva de vida del personal del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental 

1816/2016 28 de desembre Prendre coneixement de l’acord notificat per la Tresoreria General de la Seguretat Social 

1817/2016 28 de desembre Aprovar el contingut i la signatura de la resolució de mutu acord del contracte de 18 de març 
de 2016, formalitzat entre Consell Comarcal del Vallès Oriental i Kronos Projects, SL, per a la 
prestació  del servei d’assessorament en la definició de l’estratègia en relació amb l’adquisició 
i implantació d’un programari de gestió i tramitació de documentació electrònica 

1818/2016 28 de desembre Aprovar el contingut i la signatura del contracte per a la prestació del servei d’assessorament 
en la valoració de les propostes tècniques presentades en el procediment de contractació del 
subministrament i implantació d’una eina de tramitació d’expedients electrònics per al Consell 
Comarcal del Vallès Oriental 
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1819/2016 28 de desembre Aprovar l’expedient (76-C2016) per a la contractació menor de subministrament d’equips de 
protecció individual 

1820/2016 28 de desembre Baixa definitiva SAD 29/039/2014  

1821/2016 29 de desembre Resolució SAD 25/081/2016  

1822/2016 29 de desembre Revisió (inclou modificació) SAD 43/015/2015  

1823/2016 29 de desembre Autoritzar i disposar la despesa  988/2016 RELACIÓ A L'APROVACIÓ PROPOSTES DE 
DESPESA AD 

1824/2016 29 de desembre Autoritzar i disposar la despesa  1027/2016 RELACIÓ A L'APROVACIÓ PROPOSTA DE 
DESPESA 

1825/2016 30 de desembre  Altres  del senyor Angel Trujillo per al Programa Treball i Formació 

1826/2016 30 de desembre  Revisió (inclou modificació) SAD 22/025/2016  

1827/2016 30 de desembre Revisió (inclou modificació) SAD 06/030/2016  

1828/2016 30 de desembre Revisió (inclou modificació) SAD 25/019/2012  

1829/2016 30 de desembre Revisió (inclou modificació) SAD 25/019/2012  

1830/2016 30 de desembre Revisió (inclou modificació) SAD 34/021/2014  

1831/2016 30 de desembre Revisió (inclou modificació) SAD 29/043/2014  

1832/2016 30 de desembre Revisió (inclou modificació) SAD 29/051/2015  

1833/2016 30 de desembre Revisió (inclou modificació) SAD 29/020/2013  

1834/2016 30 de desembre Revisió (inclou modificació) SAD 18/028/2014  

1835/2016 30 de desembre Revisió (inclou modificació) SAD 07/007/2013  

1836/2016 30 de desembre Revisió (inclou modificació) SAD 18/003/2010  

1837/2016 30 de desembre Altres  RELACIÓ A L'APROVACIÓ FACTURES FASE O 

1838/2016 30 de desembre Modificació de crèdits núm.  Última modificació del pressupost 

1839/2016 30 de desembre Revisió (inclou modificació) SAD 22/019/2015  

1840/2016 30 de desembre Altres  Nòmina Treball i Formació 

1841/2016 30 de desembre Aprovar el reconeixement extrajudicial de les obligacions que s’esdevenen de la fatura número 
662/2016, de 28 de desembre de 2016, presentada per part de Dimas Empresa d’Inserció 
Social, SL 

 


