
DECRETS DE GERÈNCIA 
 

Resum Data Concepte 

1/2017  3 de gener Aprovar el contingut i la signatura d'un compromís socioeducatiu. 

2/2017  3 de gener Altres  Augment de jornada de la senyora IMV 

3/2017  9 de gener Revisió (inclou modificació) SAD 18/054/2015  

4/2017  9 de gener Revisió (inclou modificació) SAD 16/063/2014  

5/2017  9 de gener Revisió (inclou modificació) SAD 13/064/2015  

6/2017  9 de gener Revisió (inclou modificació) SAD 13/062/2014  

7/2017  9 de gener Revisió (inclou modificació) SAD 34/043/2016  

8/2017  9 de gener Altres  Augment de jornada de la senyora SA 

9/2017  9 de gener Aprovació de la relació de factures número 1034/2016 

10/2017  10 de gener Revisió (inclou modificació) SAD 29/047/2015  

11/2017  10 de gener Altres  Pagament curs Seminari Dret Local 16-17 

12/2017  10 de gener Ampliar el termini de presentació d’ofertes en el procediment de contractació menor convocat per al subministrament d’equips de 
protecció individual (expedient 76-C2016) fins el 16 de gener de 2017 a les 14 hores 

13/2017  11 de gener Altres  Modificació del pressupost número 1 

14/2017  12 de gener Altres  Fi de contracte de la senyora MA 

15/2017  12 de gener Altres  Contractació RC. 

16/2017  12 de gener Contractació  de la senyora MA 

17/2017  12 de gener Altres  Pagament despeses de la revisió d'ITV del senyor LO 

18/2017  12 de gener Altres  Autoritzar el pagament del al curs “Executive Master in Public Administration (EMPA)” 

19/2017  16 de gener Altres  Obertura expedient d'informació d'una ruta de transport 

20/2017  16 de gener Resolució SAD 18/073/2016  

21/2017  16 de gener Resolució SAD 18/071/2016  

22/2017  16 de gener  Aprovar la justificació del mes de desembre corresponent a l’ajut individual de desplaçament per al curs 2016-2017 a l’alumne JFA 

23/2017  16 de gener  Aprovar la justificació del mes de desembre corresponent a l’ajut individual de desplaçament per al curs 2016-2017 a l’alumne JCB 

24/2017  16 de gener  Aprovar la justificació del mes de desembe corresponent a l’ajut individual de desplaçament per al curs 2016-2017 a l’alumne ESG 

25/2017  16 de gener  Excloure Insercoop, SCCL de la contractació menor per l’Elaboració de Mapes Ocupacionals i Organitzar una Jornada per 
Assessories per no complir amb la solvencia mínima requerida 

26/2017  16 de gener   Aprovar l’expedient per a la contractació menor per l’elaboració de mapes ocupacionals i la jornada a les assessories (número 
d’expedient 1-C2017) 

27/2017  17 de gener   Aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Mancomunitat de la Vall del Tenes 

28/2017  17 de gener   Aprovar la justificació del mes de novembre corresponent a l’ajut individual de desplaçament per al curs 2015-2016 a l’alumne 
RRC 

29/2017  17 de gener Revisió (inclou modificació) SAD 34/030/2016  

30/2017  17 de gener   Suspensió del contracte per a la prestació del Servei d’implantació del sistema integral de qualitat turística espanyola en destinació 
(SICTED) 

31/2017  17 de gener Baixa definitiva SAD 06/043/2016  

32/2017  17 de gener   Aprovar la justificació de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Lliça d'Amunt 

33/2017  17 de gener Baixa definitiva SAD 06/024/2016  

34/2017 17 de gener   Aprovació de la relació de factures número 1040 

35/2017  17 de gener Baixa definitiva SAD 34/039/2016  
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36/2017  17 de gener Revisió (inclou modificació) SAD 11/012/2015  

37/2017  18 de gener   Aprovar la justificació de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Montornès del Vallès 

38/2017  18 de gener Altres  Prendre coneixement de l’acord de cessió notificat per Grup Lafuente, S.L. 

39/2017  18 de gener   extinció del servei de transport adaptat a un usuari. 

40/2017  18 de gener   Autoritzar i disposar cent vint euros (120 EUR), amb càrrec a la partida 323.17.224.00, projecte 201 del Pressupost general 
d’ingressos i despeses del Consell Comarcal, corresponents a la pòlissa d’assegurança d’accidents número 30-01010469. Número 
d’operació AD / 2017.162 i número de relació 11/2017 

41/2017  18 de gener   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 CFV per al 
període comprès  entre el 14 de gener de 2017 fins el 13 de gener de 2018, amb càrrec a la partida 920.00.224.00 del Pressupost 
general d’ingressos i despeses del Consell Comarcal, número d’operació 2017.163 i número de relació 11/2017. 

42/2017  18 de gener   Aprovar el suplement 64 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 

43/2017  18 de gener Altres  Aprovar la justificació de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Granollers 

44/2017  18 de gener Resolució SAD 22/031/2016  

45/2017  18 de gener   d'extinció del servei de transport adaptat corresponent a un usuari. 

46/2017  18 de gener  Aprovar 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 a B58265240 Ferrer Y Ojeda Asociados, Correduria de Seguros, S.L 

47/2017  19 de gener   Aprovació de la relació de factures número 1034 

48/2017  19 de gener Modificació de crèdits núm.  2 (POIL) 

49/2017  19 de gener Altres  Pagament del seminari "Efectes processals i substantius de la Sentència del TJUE 21/12/2016, les qüestions  prejudicials 
sobre la clàusula sòl i la devolució de les despeses de formalització d’hipoteca" al senyor JP. 

50/2017  19 de gener Altres  Pagament del seminari "Efectes processals i substantius de la Sentència del TJUE 21/12/2016, les qüestions  prejudicials 
sobre la clàusula sòl i la devolució de les despeses de formalització d’hipoteca" a la senyora LF. 

51/2017  20 de gener   Aprovació del contingut i la signatura d’un contracte de serveis amb Decolletatge Farrés, SA. 

52/2017  20 de gener Revisió (inclou modificació) SAD 01/010/2015  

53/2017  20 de gener Contractació  del senyor AV 

54/2017  20 de gener Baixa definitiva SAD 01/021/2016  

55/2017  20 de gener Baixa definitiva SAD 13/092/2015  

56/2017  20 de gener Baixa definitiva SAD 01/009/2015  

57/2017  20 de gener Baixa definitiva SAD 01/016/2016  

58/2017  20 de gener Baixa definitiva SAD 34/028/2015  

59/2017  20 de gener Revisió (inclou modificació) SAD 33/042/2016  

60/2017  20 de gener   Aprovació de la relació de factures 1047 

61/2017  23 de gener   Atorgar un contracte de serveis a Assistència i Gestió Integral, Fundació Privada amb NIF G60729084 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 

62/2017  23 de gener   Contractar la senyora Maria Soledad Batalla Galera, amb NIF núm. 34745896-A, per a la prestació del servei d’assessorament 
jurídic en matèria d’estrangeria al Consell Comarcal del Vallès Oriental 

63/2017  23 de gener Altres  Pagament i compensació Ajt. L'Ametlla del Vallès 

64/2017  23 de gener Altres  Pagament i compensació Ajt. Sant Feliu Codines 
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65/2017  24 de gener Revisió (inclou modificació) SAD 29/032/2009  

66/2017  24 de gener Revisió (inclou modificació) SAD 18/055/2016  

67/2017  24 de gener Revisió (inclou modificació) SAD 11/013/2015  

68/2017  24 de gener Resolució SAD 01/022/2017  

69/2017  24 de gener Revisió (inclou modificació) SAD 22/027/2016  

70/2017  25 de gener Altres  Pagament del la jornada “Taller sobre additius en minoristes de la carn fresca” a la senyora AR. 

71/2017  25 de gener   Aprovar el padró corresponent al mes de gener de 2017, d’acord l’ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del 
servei de transport adaptat 

72/2017  25 de gener   de modificació de la ruta del servei de transport adaptat a un usuari. 

73/2017  25 de gener Revisió (inclou modificació) SAD 01/010/2015  

74/2017  25 de gener Altres  Rescabalar les despeses per raons de servei del mes de desembre de 2016 

75/2017  25 de gener Altres  Nòmina del mes de gener 

76/2017  25 de gener Contractació  de la senyora LH 

77/2017  25 de gener Altres  Finalització contracte a instància seva de la senyora ER 

78/2017  25 de gener Altres  Atorgar una gratificació per les substitucions al Registre General i l'atenció al públic al mes de desembre 

79/2017  25 de gener Altres  Atorgar una gratificació al senyor JME 

80/2017  25 de gener   Aprovació de la relació de propostes de despesa número 28 

81/2017  25 de gener   Aprovar la justificació de la subvenció concedida a l’Ajuntament de la Llagosta 

82/2017  25 de gener   Aprovar la justificació de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Sant Celoni 

83/2017  25 de gener   Aprovació de la relació de factures número 1058 

84/2017  25 de gener   Prendre coneixement de l’acord de cessió notificat per Autocars Ravigo, SL - mes desembre 

85/2017  26 de gener Resolució SAD 13/109/2016  

86/2017  26 de gener Altres  Pagament curs “Gestió de Conflictes en les Organitzacions”. 

87/2017  26 de gener Revisió (inclou modificació) SAD 25/010/2008  

88/2017  26 de gener Revisió (inclou modificació) SAD 06/044/2016  

89/2017  26 de gener Revisió (inclou modificació) SAD 34/040/2016  

90/2017  27 de gener   Aprovar la justificació de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera 

91/2017  27 de gener Revisió (inclou modificació) SAD 14/060/2010  

92/2017  27 de gener Revisió (inclou modificació) SAD 14/001/2012  

93/2017  27 de gener Revisió (inclou modificació) SAD 14/004/2010  

94/2017  27 de gener Altres  Autoritzar a la senyora CG a realitzar les hores a la Fira de l'Oli Vera. 

95/2017  27 de gener Revisió (inclou modificació) SAD 18/044/2010  

96/2017  27 de gener Revisió (inclou modificació) SAD 18/031/2010  

97/2017  30 de gener Altres  Contractació del servei de prevenció amb l'empresa ASPY Prevención SLU 

98/2017  30 de gener Altres  Contractació dels treballadors del Programa Treball i Formació(línia A) 

99/2017  30 de gener Altres  Contractació dels treballadors del Programa Treball i Formació(línia B) 

100/2017  30 de gener Revisió (inclou modificació) SAD 18/001/2011  

101/2017  30 de gener Revisió (inclou modificació) SAD 14/009/2010  

102/2017  30 de gener Revisió (inclou modificació) SAD 14/039/2010  

103/2017  30 de gener Revisió (inclou modificació) SAD 01/012/2016  
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104/2017  30 de gener   Aprovar l’expedient 3-C2017 per a la contractació menor de subministrament de carpetes i paper DinA4 amb l’emblema i les dades 
del Consell Comarcal per als expedients 

105/2017  30 de gener   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, modificada per l’Ordre TSF/212/2016 
amb Maria Busquets i Bruguera 

106/2017  31 de gener Revisió (inclou modificació) SAD 41/016/2015  

107/2017  31 de gener Revisió (inclou modificació) SAD 25/079/2016  

108/2017  31 de gener Baixa definitiva SAD 41/024/2016  

109/2017  31 de gener Baixa definitiva SAD 18/008/2012  

110/2017  31 de gener Baixa definitiva SAD 25/041/2014  

111/2017  31 de gener Baixa definitiva SAD 43/008/2014  

112/2017  31 de gener Revisió (inclou modificació) SAD 07/023/2015  

113/2017  31 de gener Resolució SAD 29/096/2017  

114/2017  31 de gener Resolució SAD 34/048/2017  

115/2017  31 de gener Altres  Mod pressupost 

116/2017  31 de gener Altres  Cessament com a funcionari interí  del senyor JC 

117/2017  31 de gener Altres  Augment jornada JF 

118/2017  31 de gener   Donar continuïtat al contracte d’allotjament de l’aplicació del SAD actualment en funcionament i del Pydio amb Arsys Internet, SL, 
NIF-B85294916, fins que el nou sistema informàtic de suport al Servei d'Atenció Domiciliària l’eina de tramitació d’expedients 
electrònics estiguin en ple funcionament 

119/2017  31 de gener   Mantenir els serveis de la impressora contractada amb Collet i Genís SL,, NIF B62420161, fins l’acabament de les obres previstes 
a les plantes primera i baixa, moment en què aquest servei es donarà de baixa 

120/2017  31 de gener   Mantenir el contracte de lloguer i manteniment de la multifunció amb Maieroffice, SL,NIF B606121307, fins l’acabament de les 
obres previstes a les plantes primera i baixa, moment en què aquest servei es donarà de baixa 

121/2017  31 de gener   Aprovació de la relació de propostes de despesa 29 

122/2017  1 de febrer   Aprovar el reconeixement extrajudicial de les obligacions 

123/2017  1 de febrer   Excloure Comercial A. Trullas S.A. del procediment de contractació menor de l’expedient nº 76-C2016 per oferir dos preus unitaris 
per sobre dels preus unitaris màxims establerts n la prescripció 3 del Plec de prescripcions tècniques que regeixen el contracte per 
al subministrament d’equips de protecció individual 

124/2017  1 de febrer Altres  Nomenament com a funcionari interí per urgència del senyor JC 

125/2017  1 de febrer   Obertura de la bestreta de rebuts domiciliats de 2016 

126/2017  1 de febrer Altres  Cessament com a funcionari interí del senyor JMR 

127/2017  1 de febrer Contractació  del senyor JMR 

128/2017  1 de febrer Altres  Aprovar la justificació del mes de desembre corresponent a l’ajut individual de desplaçament per al curs 2015-2016 a 
l’alumne RRC, DNI xxxxx 251 per un  import quatre-cents vint-i-sis euros amb vint-i-quatre cètnims (426,24 €) a tots els efectes, 
complint les condicions i destinacions aprovades en l’expedient d’atorgament 

129/2017  1 de febrer Altres  45/2017 RELACIÓ PROPOSTES DE DESPESA DOCUMENTS AD 

130/2017  1 de febrer Altres  44/2017 RELACIÓ A L'APROVACIÓ FACTURES FASE OP 

131/2017  2 de febrer Resolució SAD 06/061/2017  

132/2017  2 de febrer Baixa definitiva SAD 06/030/2016  

133/2017  2 de febrer   Aprovar el reconeixement extrajudiial de diverses factures 
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134/2017  2 de febrer   Comprar 250 exemplars del número de febrer de la revista Descobrir Catalunya Vallès natural per poder repartir-los entre els 39 
ajuntaments, el sector turístic de la comarca i possibles prescriptors a Sàpiens, SCCL, per l’import de nou-cents noranta euros (990 
EUR),  IVA inclòs 

135/2017  2 de febrer Revisió (inclou modificació) SAD 14/033/2010  

136/2017  2 de febrer Resolució SAD 06/057/2017  

137/2017  2 de febrer Altres  Autoritzar amb efectes retroactius a la senyora EG a realitzar les hores a la Fira de l'Oli Vera. 

138/2017  2 de febrer   Autoritzar a la senyora RS a assistir al curs “Habilitats de Comunicació”. 

139/2017  2 de febrer   Aprovar la liquidació individual corresponent al segon rebut del preu públic de transport escolar 

140/2017  2 de febrer   Aprovació de la relació de factures 1076 

141/2017  3 de febrer   Aprovar el reconeixement extrajudicial de les obligacions que s’esdevenen de la factura número 2076 de data 30/12/2016, de 
l’empresa SAGE SPAIN, SL, NIF B58836321 corresponent al servei de manteniment de serveis telemàtics, per un import de cent 
trenta-quatre euros amb deu cèntims (134,10 EUR) 

142/2017  6 de febrer Altres  Autoritzar a la senyora RC a assistir a la jornada gratuïta d’aplicació de la Llei 4/2016. 

143/2017  6 de febrer, Altres  Autoritzar al  senyor JP a assistir a la jornada gratuïta d’aplicació de la Llei 4/2016. 

144/2017  6 de febrer Altres  Autoritzar a la senyora LF a assistir a la jornada gratuïta d’aplicació de la Llei 4/2016. 

145/2017  7 de febrer   Autoritzar i disposar de les despeses de les aportacions anuals 

146/2017  7 de febrer Baixa definitiva SAD 06/026/2016  

147/2017  8 de febrer Altres  Atorgar al senyor OFP una bestreta 

148/2017  8 de febrer   Contractar a WOLTERS KLUWER ESPAÑA, SA, amb NIF B62420161, per la subscripció de la revista El Consultor de los 
Ayuntamientos 

149/2017  8 de febrer   Adjudicar el contracte menor  (expedient 1-C2017) per a l’elaboració de mapes ocupacionals i organitzar una jornada per 
assessories a Insercoop, SCCL 

150/2017  9 de febrer Altres  Nòmina gener de 2017 dels treballadors/es Treball i Formació 

151/2017  9 de febrer Revisió (inclou modificació) SAD 14/039/2016  

152/2017  9 de febrer Resolució SAD 07/041/2017  

153/2017  9 de febrer Altres  Autoritzar a la senyora CT a assistir al XVII Seminari d’actualització per interventors i tresorers. 

154/2017  9 de febrer   Adjudicar el contracte menor (expedient 3-C2017) del subministrament de carpetes i paper DinA4 amb l’emblema i les dades del 
Consell Comarcal per als expedients a Cèltica Impressió, SL, amb CIF A08364333 d’acord amb les condicions previstes al Plec de 
prescripcions tècniques i al Plec de clàusules administratives que regeixen aquest contracte, i pel preu de dos mil cinc-cents trenta-
dos euros amb nou cèntims (2.532,09 €) IVA exclòs 

155/2017  10 de febrer Resolució SAD 18/074/2017  

156/2017  14 de febrer   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, modificada per l’Ordre TSF/212/2016 
amb Associació protectora d’animals de Granollers 

157/2017  14 de febrer   Aprovar el suplement 65 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 

158/2017  14 de febrer   Aprovar el suplement 68 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 

159/2017  14 de febrer   Renunciar a la celebració del contracte 75-C2016 “subministrament de mobiliari d’oficina i transport” de conformitat amb el 
disposat en l’article 155 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic 

160/2017  14 de febrer Resolució SAD 18/076/2017  
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161/2017  14 de febrer   Contractar els serveis de Premsa d’Osona SA , amb NIF A-08447369 per a la redacció, composició i publicació d’un 
publireportatge en el marc del projecte per promoure l’ocupació a la indústria local al Vallès Oriental, el divendres 17 de febrer de 
2017 

162/2017  14 de febrer   Contractar la FUNDACIÓ CHAMPAGANT CASA COLÒNIES MOGENT, NIF G5981699 

163/2017  14 de febrer Formació GAO   

164/2017  14 de febrer   Fer el pagament per un import total de cent-setanta euros (170 euros).relatiu a la inscripció dels participants a les Escoles d’Adults 

165/2017  14 de febrer Resolució SAD 18/075/2017  

166/2017  14 de febrer Resolució SAD 06/059/2017  

167/2017  15 de febrer   Aprovar la justificació del mes de gener corresponent a l’ajut individual de desplaçament per al curs 2016-2017 a l’alumne JFA 

168/2017  15 de febrer   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, modificada per l’Ordre TSF/212/2016 
amb Autoserveis d’Alimentació Bassa, SL 

169/2017  15 de febrer Revisió (inclou modificació) SAD 33/026/2015  

170/2017  15 de febrer Revisió (inclou modificació) SAD 33/027/2015  

171/2017  15 de febrer Revisió (inclou modificació) SAD 33/021/2015  

172/2017  15 de febrer Revisió (inclou modificació) SAD 33/022/2015  

173/2017  15 de febrer Revisió (inclou modificació) SAD 33/023/2015  

174/2017  15 de febrer Resolució SAD 22/032/2017  

175/2017  15 de febrer Revisió (inclou modificació) SAD 01/022/2017  

176/2017  15 de febrer Revisió (inclou modificació) SAD 01/002/2015  

177/2017  15 de febrer   Rectificar el Decret de la Gerència del Consell Comarcal número 1740/2016, de 20 de desembre 

178/2017  15 de febrer   Retornar la quantitat de 1.168,34 euros constituïda en metàl·lic per Servicios Generales Jadoga, SL, com a garantia definitiva 
corresponent al contracte per a la prestació del servei de neteja dels edificis del Consell Comarcal. 

179/2017  16 de febrer Revisió (inclou modificació) SAD 29/053/2015  

180/2017  16 de febrer Revisió (inclou modificació) SAD 33/012/2015  

181/2017  16 de febrer Resolució SAD 18/080/2017  

182/2017  16 de febrer Revisió (inclou modificació) SAD 18/060/2016  

183/2017  16 de febrer Revisió (inclou modificació) SAD 18/023/2010  

184/2017  16 de febrer   Aprovació de la relació de factures número 80/2017 

185/2017  16 de febrer Justificació i reposició bestreta de caixa fixa de Gerència   

186/2017  16 de febrer Resolució SAD 18/079/2017  

187/2017  17 de febrer Altres  Comissió de Serveis 

188/2017  20 de febrer Resolució SAD 06/058/2017  

189/2017  20 de febrer Revisió (inclou modificació) SAD 29/093/2016  

190/2017  20 de febrer, Altres  Pagament per compensació Ajt. La Llagosta 

191/2017  20 de febrer Revisió (inclou modificació) SAD 25/010/2008  

192/2017  21 de febrer   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, modificada per l’Ordre TSF/212/2016 amb Autoserveis d’Alimentació 
Bassa, SL 

193/2017  21 de febrer   Aprovar el padró corresponent al mes de febrer de 2017,  d’acord l’ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del 
servei de transport adaptat 



DECRETS DE GERÈNCIA 
 

194/2017  21 de febrer Baixa definitiva SAD 13/078/2015  

195/2017  21 de febrer Baixa definitiva SAD 13/085/2015  

196/2017  21 de febrer Baixa definitiva SAD 11/001/2009  

197/2017  21 de febrer Baixa definitiva SAD 18/039/2014  

198/2017  22 de febrer Resolució SAD 29/097/2017  

199/2017  22 de febrer   Aprovar la justificació del mes de gener corresponent a l’ajut individual de desplaçament per al curs 2016-2017 a l’alumne JCB 

200/2017  22 de febrer   Aprovar la justificació del mes de gener corresponent a l’ajut individual de desplaçament per al curs 2016-2017 a l’alumne ESG 

201/2017  22 de febrer   Prendre coneixement de l’acord de cessió notificat per Grup Lafuente, S.L., de les factures del mes de gener 

202/2017  22 de febrer   Aprovar la justificació de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Llinars del Vallès, amb NIF P0810500I 

203/2017  22 de febrer   Aprovar la relació de propostes de despesa número 87 

204/2017  22 de febrer Reactivació SAD 34/050/2017  

205/2017  22 de febrer Adjudicació  Contractar a Comercial A. Trullas SA, el subministrament dels equips de protecció individual 

206/2017  22 de febrer   Aprovar la relació de factures número 114 

207/2017  22 de febrer Altres  Nòmina mes de febrer 

208/2017  22 de febrer Altres  Rescabalar les despeses per raons de servei del mes de gener de 2017 

209/2017  22 de febrer Altres  Atorgar una gratificació al senyor JME 

210/2017  22 de febrer Altres  Atorgar una gratificació a la senyora RPU 

211/2017  22 de febrer Altres  Atorgar una gratificació per les substitucions al Registre General i l'atenció al públic al mes de febrer 

212/2017  22 de febrer Altres  Gratificació hores gener 

213/2017  22 de febrer Altres  Atorgar l'ajut d'especialistes de l'any 2017 

214/2017  22 de febrer Altres  Atorgat l'ajut d'escolaritat de l'any 2016 a la senyora CM i al senyor RP 

215/2017  22 de febrer Altres  Finalització contracte de la senyora PM 

216/2017  22 de febrer Altres  Finalització contracte de la senyora TP 

217/2017  23 de febrer   d'atorgament del servei de transport adaptat a un usuari. 

218/2017  23 de febrer   d'atorgament del servei de transport adaptat a un usuari. 

219/2017  23 de febrer   de modificació del transport adaptat a un usuari. 

220/2017  23 de febrer Baixa definitiva SAD 13/044/2014  

221/2017  23 de febrer   Adjudicar el contracte administratiu per a la prestació del Servei de transport adaptat del Consell Comarcal del Vallès Oriental de 
la ruta TOBL03A, a Autocars Calella, SL 

222/2017  23 de febrer   Adjudicar el contracte administratiu per a la prestació del Servei de transport adaptat del Consell Comarcal del Vallès Oriental de 
la ruta TOBL04A, a Autocars Barba, SL 

223/2017  23 de febrer   Adjudicar el contracte administratiu per a la prestació del Servei de transport adaptat del Consell Comarcal del Vallès Oriental de 
la ruta TOBL06A, a CRA La Hispania, SA 

224/2017  24 de febrer Revisió (inclou modificació) SAD 25/042/2015  

225/2017  24 de febrer Resolució SAD 18/078/2017  

226/2017  24 de febrer Resolució SAD 07/043/2017  

227/2017  24 de febrer Resolució SAD 29/099/2017  

229/2017  24 de febrer Altres  Autoritzar amb efectes retroactius a la senyora JL a assistir al Taller sobre l'entrevista de selecció. 

228/2017  24 de febrer Revisió (inclou modificació) SAD 27/001/2015  

230/2017  24 de febrer Altres  Finalització contracte de la senyora NP 

231/2017  24 de febrer Revisió (inclou modificació) SAD 33/033/2015  
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232/2017  27 de febrer Resolució SAD 18/077/2017  

233/2017  27 de febrer Revisió (inclou modificació) SAD 29/016/2010  

234/2017  27 de febrer Resolució SAD 29/098/2017  

235/2017  27 de febrer Revisió (inclou modificació) SAD 33/036/2015  

236/2017  27 de febrer Altres  Autoritzar a la senyora RPU a assistir al seminari “Organitzar-se en col·laboració: aportacions singulars per la creativitat 
grupal”. 

237/2017  27 de febrer Resolució SAD 11/005/2011  

238/2017  27 de febrer Contractació  de la senyora NP 

239/2017  27 de febrer Revisió (inclou modificació) SAD 33/010/2015  

240/2017  27 de febrer Revisió (inclou modificació) SAD 14/040/2010  

241/2017  27 de febrer Revisió (inclou modificació) SAD 25/032/2009  

242/2017  27 de febrer Revisió (inclou modificació) SAD 33/005/2015  

243/2017  27 de febrer Revisió (inclou modificació) SAD 14/012/2013  

244/2017  27 de febrer Revisió (inclou modificació) SAD 25/021/2008  

245/2017  27 de febrer Altres  Autoritzar a la senyora ARS a assistir al curs “Eines pràctiques per a la gestió d’equips”. 

246/2017  27 de febrer   Aprovar la justificació del mes de gener corresponent a l’ajut individual de desplaçament per al curs 2015-2016 a l’alumne RRC. 

247/2017  28 de febrer Resolució SAD 07/042/2017  

248/2017  28 de febrer   Contractar els serveis de formació de SAP Business One a Centro Informática Profesional, SL 

249/2017  28 de febrer  Contractar el manteniment anual de 130 llicències del software Visual Time per un import total de nou-cents trenta-vuit euros amb 
trenta cinc cèntims (938,35 EUR) IVA inclòs, a Robòtics, SA amb NIF A08878118 

250/2017  28 de febrer Revisió (inclou modificació) SAD 14/046/2010  

251/2017  28 de febrer   d'aprovació de la pròrroga d'un compromís socioeducatiu. 

252/2017  28 de febrer   d'aprovació de la pròrroga d'un compromís socioeducatiu. 

253/2017  28 de febrer   d'aprovació de la pròrroga d'un compromís socioeducatiu. 

254/2017  28 de febrer   d'aprovació de la pròrroga d'un compromís socioeducatiu. 

255/2017  28 de febrer Revisió (inclou modificació) SAD 14/010/2012  

256/2017  28 de febrer Revisió (inclou modificació) SAD 25/064/2016  

257/2017  28 de febrer Revisió (inclou modificació) SAD 33/001/2015  

258/2017  28 de febrer Revisió (inclou modificació) SAD 33/007/2015  

259/2017  28 de febrer Altres  Finalització contracte del senyor AV 

260/2017  28 de febrer Contractació  de la senyora MRR 

261/2017  28 de febrer Contractació  de la senyora PM 

262/2017  28 de febrer Contractació  de la senyora TP 

263/2017  28 de febrer Contractació  del senyor RT 

264/2017  28 de febrer Altres  Atorgar una excedència al senyor JMGO 

265/2017  28 de febrer Contractació  del senyor AV 

266/2017  28 de febrer Contractació  de la senyora RE 

267/2017  28 de febrer Altres  Finalitcació contracte del senyor JMGO 

268/2017  28 de febrer   Aprovació de la relació de propostes de despesa 142/2016 

269/2017  28 de febrer Revisió (inclou modificació) SAD 33/029/2015  
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270/2017  28 de febrer   Ordenar la devolució d’ingressos indeguts, en favor de l’usuari de transport escolar de l'usuària IMN 

271/2017  28 de febrer   Aprovar la liquidació individual del preu públic de transport escolar 

272/2017  1 de març Revisió (inclou modificació) SAD 33/003/2015  

273/2017  1 de març Revisió (inclou modificació) SAD 33/020/2015  

274/2017  1 de març   compensació d'ofici a l'Ajuntament de Figaró-Montmany. 

275/2017  1 de març   Aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal del Vallès Oriental 

276/2017  1 de març Altres  Finalització contracte senyor MR 

277/2017  1 de març   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”, prevista a la Resolució TSF/1910/2016, de 29 de juliol, amb SAfis Sports, SL 

278/2017  1 de març   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”, prevista a la Resolució TSF/1910/2016, de 29 de juliol, amb Tarpuna, SCCL 

279/2017  2 de març Revisió (inclou modificació) SAD 25/046/2015  

280/2017  2 de març Revisió (inclou modificació) SAD 33/046/2016  

281/2017  2 de març Altres  Nomenament com funcionària interina de la senyora EP 

282/2017  2 de març Baixa definitiva SAD 43/001/2008  

283/2017  2 de març Baixa definitiva SAD 14/045/2016  

284/2017  2 de març Baixa definitiva SAD 43/020/2015  

285/2017  2 de març Baixa definitiva SAD 25/081/2016  

286/2017  2 de març Resolució SAD 06/063/2017  

287/2017  2 de març Resolució SAD 06/064/2017  

288/2017  3 de març Resolució SAD 25/082/2017  

289/2017  3 de març   Contractar a ACTIVA advocats i assessors, SLP, amb NIF B61671665, per dur a terme el servei de gestoria i assessorament 
laboral 

290/2017  3 de març   Donar continuïtat al contracte de manteniment del programa Nòmina Class amb SAGE SPAIN, SL, amb NIF B58836321, per l’any 
2017 

291/2017  3 de març   Donar continuïtat al contracte de missatgeria formalitzat amb IRISMEN, SL, amb NIF B60514502, per l’any 2017 

292/2017  3 de març   Contractar els serveis de CONTRAPUNT SCCL, amb NIF  F-62510599 per a la redacció, composició i publicació d’un 
publireportatge en el marc del projecte per promoure l’ocupació a la indústria local al Vallès Oriental 

293/2017  3 de març   Aprovar l’expedient número 12-C2017 per a la contractació menor del Servei de Mobilitat Internacional de l’Oficina Jove del Vallès 
Oriental 

294/2017  3 de març Altres  Autoritzar al senyor JP assitir a una formació organitzada per la Diputació de Barcelona 

295/2017  3 de març Altres  Atorgar la guarda legal a la senyora DD 

296/2017  6 de març   aprovar el contingut d’un contracte tipus per a la participació dels expositors a la fira anomenada “FIRA GUIA’T”. 

297/2017  6 de març Revisió (inclou modificació) SAD 29/004/2011  

298/2017  7 de març Altres  Autoritzar a la senyora RFP assistir a la VII edició del Postgrau en Gestió de Documents Electrònics. 

299/2017  7 de març Altres  Autoritzar al senyor JMRB,assistir al “curs bàsic sobre la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú per a les 
administracions públiques (20078/2017-1)” 

300/2017  8 de març Revisió (inclou modificació) SAD 41/022/2015  

301/2017  8 de març,   contractar la revisió i tancament de la comptabilitat per a l’exercici 2016 en la seva modalitat de Servei de Revisió comptable 2016 
per un import de 1.106,40 euros, a l’empresa ABS Informàtica, SL (NIF B59383596). 
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302/2017  8 de març   aprovar la justificació del mes de febrer corresponent a l’ajut individual de desplaçament per al curs 2016-2017 a l’alumne JCdB, 
DNI 53120156 T per un import tres-cents tretze euros amb cinquanta cèntims (313,50 €) a tots els efectes, complint les condicions i 
destinacions aprovades en l’expedient d’atorgament. 

303/2017  8 de març   aprovar la justificació del mes de octubre corresponent a l’ajut individual de desplaçament per al curs 2015-2016 a l’alumne RRC, 
DNI 33 918 251 per un  import tres-centes cinquanta-vuit euros amb setze cèntims) (358,16 €) a tots els efectes, complint les 
condicions i destinacions aprovades en l’expedient d’atorgament. 

304/2017  8 de març   aprovar la justificació del mes de febrer corresponent a l’ajut individual de desplaçament per al curs 2016-2017 a l’alumne ESG, 
DNI 72532550A per un  import de cin-cents quaranta-quatre euros (544,00 €). 

305/2017  8 de març   aprovar la justificació del mes de febrer corresponent a l’ajut individual de desplaçament per al curs 2016-2017 a l’alumne JFA, 
DNI 39505853H per un import vuit-cents seixanta-quatre euros amb set cèntims (864,07 €) 

306/2017  8 de març   Aprovació de la relació de factures número 157/2017. 

307/2017  8 de març   Aprovar l’expedient número 13-C2017 corresponent a la contractació menor del disseny dels productes i materials de difusió de la 
Fira Guia’t 2017, d’acord amb les característiques i condicions que es preveuen a l’informe tècnic 

308/2017  8 de març   Aprovació de la relació de factures número 177/2017 

309/2017  8 de març   Prendre coneixement de l’acord de cessió notificat per Grup Lafuente, SL -mes de febrer- 

310/2017  8 de març Revisió (inclou modificació) SAD 01/014/2016  

311/2017  8 de març Resolució SAD 18/082/2017  

312/2017  8 de març   Aprovar l’expedient 19-C2017 per a la contractació menor del subministrament de material per al muntatge de la fira guia’t 2016 

313/2017  8 de març   Aprovar l’expedient per a la contractació menor, número d’expedient 16-C2017, de formació professionalitzadora de Disseny de 
pàgines web i app 

314/2017  8 de març   Aprovar l’expedient per a la contractació menor, número d’expedient 17-C2017, de formació professionalitzadora de Monitor/a de 
lleure, de menjador i d’activitats fisicoesportives 

315/2017  8 de març   Aprovar l’expedient per a la contractació menor, número d’expedient 18-C2017, de formació professionalitzadora de tècniques de 
venda 

316/2017  9 de març, Revisió (inclou modificació) SAD 14/037/2015  

317/2017  9 de març, Revisió (inclou modificació) SAD 25/002/2009  

318/2017  10 de març, Revisió (inclou modificació) SAD 11/015/2015  

319/2017  10 de març, Resolució SAD 06/065/2017  

320/2017  10 de març, Revisió (inclou modificació) SAD 01/006/2015  

321/2017  10 de març, Revisió (inclou modificació) SAD 34/032/2016  

322/2017  10 de març, Revisió (inclou modificació) SAD 33/019/2015  

323/2017  10 de març, Revisió (inclou modificació) SAD 33/014/2015  

324/2017  10 de març, Revisió (inclou modificació) SAD 33/015/2015  

325/2017  10 de març, Revisió (inclou modificació) SAD 33/008/2015  

326/2017  10 de març, Revisió (inclou modificació) SAD 33/016/2015  

327/2017  10 de març, Revisió (inclou modificació) SAD 33/009/2015  

328/2017  10 de març, Modificació de crèdits núm.  5 

329/2017  10 de març, Revisió (inclou modificació) SAD 01/013/2016  

330/2017  10 de març, Revisió (inclou modificació) SAD 11/009/2014  

331/2017  13 de març,   aprovar el contingut i la signatura d'un compromís socioeducatiu. 

332/2017  13 de març,   aprovar el contingut i la signatura d'un compromís socioeducatiu. 
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333/2017  13 de març,   aprovar el contingut i la signatura d'un compromís socioeducatiu. 

334/2017  13 de març,   prendre coneixement de la finalització d'un compromís socioeducatiu. 

335/2017  13 de març,   Aprovar l’expedient número 14-C2017 corresponent a la contractació menor d’un servei d’orientació especialista en l’àmbit de 
l’educació i la formació acadèmica 

336/2017  13 de març,   Aprovar el contingut i la signatura d'un compromís socioeducatiu. 

337/2017  13 de març,   Aprovar l’expedient per a la contractació menor, número d’expedient 21-C2017, de formació professionalitzadora de Neteja de 
superfície i mobiliari en edificis i locals (SSCM0108) 

338/2017  13 de març,   Aprovar l’expedient per a la contractació menor, número d’expedient 20-C2017, de formació professionalitzadora d’Operacions 
auxiliars de serveis administratius i generals (ADGG0408) 

339/2017  13 de març,   aprovar el contingut i la signatura d'un compromís socioeducatiu. 

340/2017  14 de març, Altres  Autoritzar a la senyora JL al “curs sobre bases de convocatòria i gestió del procés selectiu”. 

341/2017  14 de març, Altres  Autoritzar a les senyores ER i CS a assistir al curs “Formació de formadors per l’aplicació del Programa de Formació per a 
l’Acolliment en Família Extensa” organitzat per la DGAIA. 

342/2017  14 de març, Revisió (inclou modificació) SAD 33/028/2015  

343/2017  14 de març,   cessió a l’Ajuntament de la Llagosta el dret de divulgació i comunicació pública dels materials elaborats amb objecte de la 
celebració de l’exposició Guia’t. 

344/2017  14 de març,   cessió a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès el dret de divulgació i comunicació pública dels materials elaborats amb 
objecte de la celebració de l’exposició Guia’t. 

345/2017  14 de març,   cessió a l’Ajuntament de Lliçà de Vall el dret de divulgació i comunicació pública dels materials elaborats amb objecte de la 
celebració de l’exposició Guia’t pels dies 13 de març a 19 de març de 2017 

346/2017  14 de març,   cessió a l’Ajuntament de Montornès del Vallès del dret de divulgació i comunicació pública dels materials elaborats amb objecte de 
la celebració de l’exposició Guia’t pels dies 20 de març a 24 de març de 2017. 

347/2017  14 de març, Revisió (inclou modificació) SAD 14/049/2010  

348/2017  14 de març, Revisió (inclou modificació) SAD 14/028/2015  

349/2017  14 de març, Resolució SAD 25/084/2017  

350/2017  14 de març, Revisió (inclou modificació) SAD 41/026/2016  

351/2017  14 de març, Revisió (inclou modificació) SAD 41/007/2008  

352/2017  14 de març,   Aprovació de la relació de propostes de despesa número 195/2017 

353/2017  14 de març, Revisió (inclou modificació) SAD 18/061/2016  

354/2017  15 de març, Revisió (inclou modificació) SAD 22/031/2016  

355/2017  15 de març, Altres  Autoritzar amb efectes retroactius al senyr GND a la jornada “les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres 
primer, segon, tercer, quart i cinquè, que culmina la codificació del dret civil català”, organitzat per L’Il·lustre Col·legi d’Advocats. 

356/2017  15 de març,   Aprovar l’expedient per a la contractació menor, expedient Vortal 23-C2017 compra de detalls florals 

357/2017  15 de març,   Aprovació de la relació de factures número 184 

358/2017  15 de març,   Aprovar la signatura dels contractes amb els expositors de la Fira Guia’t 

359/2017  15 de març,   Reconèixer els ingressos ingressats a comptabilitat el 2 de març de 2017, en concepte de pagament del primer i segon rebut de 
transport escolar no obligatori 

360/2017  16 de març, Revisió (inclou modificació) SAD 29/093/2016  

361/2017  16 de març, Resolució SAD 29/101/2017  

362/2017  16 de març, Resolució SAD 25/083/2017  
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363/2017  16 de març,   Prorrogar el contracte per a la prestació del servei de manteniment integral de l’edifici i instal·lacions del Consell Comarcal, de 27 
de febrer de 2015, formalitzat amb EMTE SERVICE, SAU 

364/2017  16 de març,   Aprovar l’expedient 22-C2017 per a la contractació menor de la  impressió de material de difusió per a l’Àrea de Desenvolupament 
Local del Consell Comarcal del Vallès Oriental 

365/2017  17 de març, Altres  Esmenar el punt 1 de la part dispositiva del Decret 265 

366/2017  17 de març, Altres  Esmenar el punt 1 de la part dispositiva del Decret 266 

367/2017  17 de març, Contractació  de la senyora AGP 

368/2017  17 de març, Baixa definitiva SAD 41/002/2008  

369/2017  17 de març, Baixa definitiva SAD 34/012/2013  

370/2017  17 de març, Baixa definitiva SAD 14/033/2015  

371/2017  17 de març, Baixa definitiva SAD 29/060/2015  

372/2017  17 de març, Baixa definitiva SAD 25/046/2015  

373/2017  17 de març, Baixa temporal SAD 34/046/2016  

374/2017  17 de març, Resolució SAD 07/044/2017  

375/2017  17 de març, Resolució SAD 29/100/2017  

376/2017  17 de març, Revisió (inclou modificació) SAD 18/024/2014  

377/2017  20 de març, Altres  Aprovar el contracte de prevenció de riscos amb ASPY Prevenció 

378/2017  20 de març, Resolució SAD 41/031/2017  

379/2017  20 de març, Resolució SAD 06/062/2017  

380/2017  20 de març,   Aprovar l’expedient número 15-C2017 per a la contractació menor d’un servei de vigilància 

381/2017  21 de març, Altres  Finalització contracte de la senyora MF a instància seva 

382/2017  21 de març, Altres  Finalització contracte de la senyora VF 

383/2017  22 de març,   Aprovar la relació de propostes de despesa número 207 

384/2017  22 de març,   Modificar el primer punt de la part dispositiva del Decret de Gerència núm. 346/2017, de 14 de març. 

385/2017  22 de març,   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”, prevista a la Resolució TSF/1910/2016, de 29 de juliol, amb Accessfluid, SL amb NIF 
B65326993 

386/2017  22 de març, Revisió (inclou modificació) SAD 29/073/2016  

387/2017  23 de març, Resolució SAD 18/083/2017  

388/2017  23 de març, Resolució SAD 41/033/2017  

389/2017  23 de març, Resolució SAD 29/103/2017  

390/2017  23 de març, Resolució SAD 29/102/2017  

391/2017  23 de març,   Extingir el servei de transporadaptat a un usuari. 

392/2017  23 de març,   Aprovar l’expedient número 25-C2017 per a la contractació menor de gestió i publicitat de les xarxes socials de TurismeVallès 

393/2017  23 de març de 
2017, 

  Aprovació de la relació de factures número 206 

394/2017  23 de març,   Contractar a Catalunya Regi Plus amb CIF B17816802, per dur a terme la publicació d’una pàgina de publicitat per l’import de mil 
sis cents noranta - quatre euros (1694 EUR),  IVA inclòs 

395/2017  23 de març,   Adjudicar el contracte del  Servei d’orientació especialista en l’àmbit de l’educació i la formació acadèmica a Educaonline, SL 

396/2017  23 de març,   Cedir a Hotel Porta de Gallecs, Fondese, SL amb B59381194 el dret d’ús de les imatges de manera no exclusiva, els drets d’us 
sobre les imatges 
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397/2017  23 de març,   Cedir a Gran Hotel Turismo amb A58107426 el dret d’ús de les imatges de manera no exclusiva, els drets d’us sobre les imatges 

398/2017  23 de març,   Ampliació del termini de presentació d'ofertes a l'expedient 16-C2017 

399/2017  24 de març, Altres  Atorgar una gratificació al senyor JME 

400/2017  24 de març, Altres  Gratificació recepció, nòmina març. 

401/2017  24 de març, Altres  Despesa revisió ITV SM 

402/2017  24 de març, Altres  Gratificació 10 anys CC 

403/2017  24 de març, Altres  Atorgar un ajut per especialistes a la senyora GAO 

404/2017  24 de març, Baixa definitiva SAD 14/018/2014  

405/2017  24 de març, Resolució SAD 18/081/2017  

406/2017  27 de març,   prendre coneixement de la finalització del compromís socioeducatiu relatiu a una menor. 

407/2017  27 de març,   prendre coneixement de la finalització del compromís socioeducatiu relatiu a una menor 

408/2017  27 de març,   prendre coneixement de la finalització del compromís socioeducatiu relatiu a una menor. 

409/2017  27 de març,   prendre coneixement de la finalització del compromís socioeducatiu relatiu a un menor. 

410/2017  27 de març, Altres  Nòmina mes de març 

411/2017  27 de març, Altres  Rescabalar les despeses per raons de servei del mes de febrer de 2017 

412/2017  27 de març, Altres  Gratificació hores 

413/2017  27 de març, Altres  Gratificació TIC 

414/2017  27 de març, Altres  Gratificació 

415/2017  27 de març, Altres  Denegar l'ajut per especialistes a la senyora MT 

416/2017  27 de març, Altres  Finalització contracte LF 

417/2017  27 de març, Altres  Finalització contracte JR 

418/2017  27 de març, Altres  Finalització contracte EF 

419/2017  27 de març, Altres  Finalització contracte JF 

420/2017  27 de març, Altres  Finalització contracte IV 

421/2017  28 de març,   justificació Gent i Terra, SL 

422/2017  28 de març,   justificació de la subvenció UGT de Catalunya per a l'organització de tercera cursa solidària pel treball digne. 

423/2017  28 de març,   justificació de la subvenció a Premsa d'Osona SA per a l'edició i distribució de la secció el 9 + Petit. 

424/2017  28 de març,   Adjudicar el contracte menor amb número d’expedient 12C-2017 corresponent al Servei de Mobilitat Internacional de l’Oficina Jove 
a Taller d’Art, Cultura i Creació amb NIF G65643405 

425/2017  28 de març,   Adjudicar el contracte 18-C2017 de formació professionalitzadora Tècniques de venda a Talentagora SL 

426/2017  28 de març, Contractació  de la senyora Anna Valentí 

427/2017  28 de març,   Adjudicar el contracte 17-C2017 de formació professionalitzadora Monitor/a de lleure, de menjador i d’activitats fisicoesportives a 
la Fundació Pia Institut Pere Tarrés d’Educació en l’Esplai 

428/2017  28 de març,   Adjudicar el contracte 21-C2017 de formació professionalitzadora de neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals 
(SSCM0108) a Mordered, SL 

429/2017  28 de març, Altres  Autoritzar a les senyores LLF, NMH i CGF a fer les hores a la Fira Guia't. 

430/2017  28 de març,   Aprovar el padró corresponent al mes de març de 2017, d’acord l’ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del 
servei de transport adaptat 

431/2017  29 de març,   Prendre coneixement de l’acord notificat per la l’Agència Tributària, Dependència Regional de Recaptació 

432/2017  29 de març,   Atorgar un ajut en concepte de quilometratge a cadascun dels alumnes esmentats a la relació de fets per l’import total 
corresponent als dies assistits al curs de “Sistema de Decolletatge” a Canovelles 
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433/2017  29 de març,   Autoritzar a les senyores EGG, amb DNI 36985XXXX i NHG, amb DNI 38096XXXX, per tal que puguin assistir a la visita estudi al 
País Basc del pacte industrial a Sant Sebastià del 22 de maig de 2017 al 24 de maig de 2017 

434/2017  30 de març,   Cedir a Catalunya Regi Plus, S2 el dret d’ús de diverses imatges 

435/2017  30 de març,   Aprovar l’expedient número 34-C2017 per a la contractació menor d’un programa de comptabilitat energètica 

436/2017  30 de març,   Atorgar un ajut en concepte de quilometratge a cadascun dels alumnes esmentats a la relació de fets per l’import total 
corresponent als dies assistits al curs de “SISTEMA DE GESTIÓ SAP” a Les Franqueses del Vallès i Montmeló 

437/2017  30 de març, Resolució SAD 13/114/2017  

438/2017  30 de març, Resolució SAD 13/113/2017  

439/2017  30 març, Resolució SAD 13/112/2017  

440/2017  30 de març, Resolució SAD 34/052/2017  

441/2017  30 de març, Revisió (inclou modificació) SAD 34/012/2009  

442/2017  30 de març, Resolució SAD 34/008/2013  

443/2017  30 de març, Resolució SAD 34/003/2011  

444/2017  30 de maç, Revisió (inclou modificació) SAD 34/023/2015  

445/2017  30 de març, Revisió (inclou modificació) SAD 14/038/2016  

446/2017  30 de març,   Aprovar el reconeixement extrajudicial de factura amb Escenarigrafic, SL 

447/2017  30 de març,   Autoritzar i disposar sis mil cent seixanta-quatre euros amb tretze cèntims (6.164,13 EUR) 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 2017 fins el 10 de març de 2018 

448/2017  31 de març, Altres  Cessament com a funcionari interí del senyor JP 

449/2017  31 de març, Altres  Cessament com a funcionària interina de la senyora RC 

450/2017  31 de març, Contractació  del senyor JR 

451/2017  31 de març, Contractació  de la senyora EF 

452/2017  31 de març, Contractació  de la senyora IV 

453/2017  31 de març, Contractació  de la senyora JM 

454/2017  31 de març, Altres  Nomenament com a funcionària interina de la senyora LF 

455/2017  31 de març, Altres  Nomenament com a funcionari interí del senyor JP 

456/2017  31 de març, Contractació  de la senyora RC 

457/2017  3 d'abril, Altres  Nomenament com a funcionari interí del senyor AM 

458/2017  3 d'abril, Contractació  del senyor DG 

459/2017  3 d'abril, Contractació  de la senyora RM 

460/2017  3 d'abril, Contractació  de la senyora PR 

461/2017  3 d'abril, Altres  Autoritzar a les senyores AJM, MCR, NN i el senyor AG a realitzar hores a la Jornada TurismeVallès. 

462/2017  3 d'abril,   Proposta d'aprovació de la relació de propostes de despeses número 226. 

463/2017  5 d'abril,   Aprovar el contingut i la signatura de la resolució del contracte per a la prestació del Servei d’implantació del sistema integral de 
qualitat turística espanyola en destinació (SICTED) a la comarca del Vallès Oriental. 

464/2017  5 d'abril,   Aprovar el contingut i la signatura d’un contracte de serveis amb Tea Cegos, SA per a la prestació del servei de suport al 
desplegament del Pla d’acció de turisme. 

465/2017  5 d'abril,   Adjudicar el contracte menor amb número d’expedient 19-C2017 per al   subministrament de material per al muntatge de la Fira 
Guia’t 2017a  Carpes Aixopluc SL 

466/2017  5 d'abril, Altres  Autoritzar a la senyora RFP per tal que pugui assistir al Congrés d’Arxivística i Gestió de Documents de Catalunya. 
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467/2017  5 d'abril, Altres  Autoritzar a la senyor SCE per tal que pugui assistir a la 8a Jornada d’Auditoria del Sector Públic. 

468/2017  5 d'abril, Altres  Autoritzar a la senyora CRR i el senyor ACA a assistir al Congrés d’Acció Social. 

469/2017  5 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”, prevista a la Resolució TSF/1910/2016, de 29 de juliol, amb Camper Rapid, SL 

470/2017  5 d'abril,   Adjudicar la contractació menor (expedient número 15-C2017) relativa al servei de vigilància i seguretat de la Fira Guia't. 

471/2017  5 d'abril,   Adjudicar el contracte 16-C2017 de formació professionalitzadora de Disseny de pàgines web i app. 

472/2017  5 d'abril,   Adjudicar el contracte 20-C2017 de formació professionalitzadora d’operacions auxiliars de serveis administratius i generals 
(ADGG0408) 

473/2017  6 d'abril,   Aprovar l’expedient per a la contractació menor, número d’expedient 35-C2017, de formació transversal en competències 
lingüístiques nivell 1 i digitals nivell 2 

474/2017  6 d'abril,   Contractar el restaurant El Trabuc SL amb CIF B59980714, per dur a terme la Jornada TurismeVallès 2017 per l’import de mil nou-
cents trenta euros (1.930,00 EUR), IVA inclòs 

475/2017  6 d'abril, Contractació  del senyor JC 

476/2017  6 d'abril,   Contractar els serveis de CONTRAPUNT SCCL, amb NIF  F-62510599 per a  la composició i publicació de l’ anunci de mitja 
pàgina en el marc del projecte per promoure l’ocupació a la indústria local al Vallès Oriental 2016 

477/2017  7 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”, prevista a la Resolució TSF/1910/2016, de 29 de juliol, amb QUIMET GALL, SL 

478/2017  7 d'abril, Revisió (inclou modificació) SAD 25/082/2017  

479/2017  7 d'abril,   Aprovació de la relació de propostes de despesa número 247 

480/2017  7 d'abril, Modificació de crèdits núm.  6 

481/2017  10 d'abril, Altres  Finalització contracte senyora MRR 

482/2017  10 d'abril, Contractació  de la senyora GB 

483/2017  10 d'abril, Contractació  de la senyora MRR 

484/2017  10 d'abril, Resolució SAD 25/085/2017  

485/2017  10 d'abril, Resolució SAD 25/086/2017  

486/2017  10 d'abril, Revisió (inclou modificació) SAD 18/076/2017  

487/2017  11 d'abril, Resolució SAD 43/032/2017  

488/2017  11 d'abril, Revisió (inclou modificació) SAD 19/011/2016  

489/2017  11 d'abril, Altres  228/2017 RELACIÓ A L'APROVACIÓ FACTURES FASE OP 

490/2017  11 d'abril, Altres  Aprovar el reconeixement extrajudicial de les obligacions que s’esdevenen de la factura número 21 de data 28 de febrer de 
l’empresa Nexes Interculturals de Joves per Europa 

491/2017  11 d'abril, Altres  Aprovar la justificació del mes de març corresponent a l’ajut individual de desplaçament per al curs 2016-2017 a l’alumne 
JFA 

492/2017  11 d'abril, Altres  Aprovar la justificació del mes de març corresponent a l’ajut individual de desplaçament per al curs 2015-2016 a l’alumne 
RRC 

493/2017  11 d'abril, Altres  Aprovar la justificació del mes de març corresponent a l’ajut individual de desplaçament per al curs 2016-2017 a l’alumne 
ESG 

494/2017  11 d'abril, Altres  Aprovar la justificació del mes de març corresponent a l’ajut individual de desplaçament per al curs 2016-2017 a l’alumne 
JCB 

495/2017  12 d'abril, Altres  Autoritzar amb efectes retroactius a la senyor EGG a l'assistència a la jornada TurismeVallès  i per fer les hores 
extraordinàries. 
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496/2017  12 d'abril, Altres  Autoritzar a la senyora LF a assistir al seminari “La gestió d’emergències socials en l’àmbit local”. 

497/2017  12 d'abril, Altres  Autoritzar al senyor JP a assistir a la sessió de formació “L'ocupació d'habitatges. Un repte en l'agenda pública. Anàlisi de 
les polítiques de sòl i habitatge en temps incerts” que organitza la Diputació de Barcelona. 

498/2017  12 d'abril, Resolució SAD 25/087/2017  

499/2017  12 d'abril, Revisió (inclou modificació) SAD 06/018/2016  

500/2017  12 d'abril, Resolució SAD 29/105/2017  

501/2017  12 d'abril, Revisió (inclou modificació) SAD 29/074/2016  

502/2017  12 d'abril, Altres  262/2017 RELACIÓ A L'APROVACIÓ PROPOSTES DE DESPESA DOCUMENT AD 

503/2017  12 d'abril,   de finalització del compromís socioeducatiu. 

504/2017  12 d'abril,   Finalització contracte de la senyora MA 

505/2017  12 d'abril, Altres  Finalització contracte del senyor GGG a intstància seva 

506/2017  12 d'abril, Contractació  de la senyora MA 

507/2017  13 d'abril, Revisió (inclou modificació)   

508/2017  18 d'abril, Resolució SAD 29/106/2017  

509/2017  18 d'abril, Resolució SAD 06/067/2017  

510/2017  18 d'abril,   Aprovar l’expedient per a la contractació menor, número d’expedient 39-C2017, de formació professionalitzadora de neteja de 
superfície i mobiliari en edificis i locals (SSCM0108) 

511/2017  18 d'abril, Altres  Contractació treballadora IMD en substitució del treballador GGG per baixa voluntària del programa Treball i Formació 
(TSF/2496/2016 de 3 de novembre) 

512/2017  18 d'abril, Altres  Autoritzar a les senyores MRB, SPC i NR a assistir al I Congrés d'Acció Social. 

513/2017  18 d'abril, Revisió (inclou modificació) SAD 33/048/2016  

514/2017  18 d'abril,   Contractar a Edicions 62, SA amb NIF A08148991 per al subministrament de 200 llibres, amb títol “La senyora Stendhal”, amb 
motiu de la diada de Sant Jordi per un import de dos mil nou-centes cinquanta-nou euros amb vuitanta-quatre cèntims (2.959,84 
EUR), IVA inclòs 

515/2017  18 d'abril,   Contractar a Oncovallès - Fundació Privada d’Ajuda Oncològica amb NIF G64107188 el subministrament de 200 roses amb motiu 
de la diada de Sant Jordi per un import de mil euros (1.000 EUR), IVA inclòs 

516/2017  19 d'abril, Altres  Finalització del contracte de la senyora Karla Subirana 

517/2017  19 d'abril, Baixa definitiva SAD 13/067/2015  

518/2017  19 d'abril, Baixa definitiva SAD 18/080/2017  

519/2017  19 d'abril, Baixa definitiva SAD 25/062/2013  

520/2017  19 d'abril, Contractació  de la senyora KS 

521/2017  19 d'abril,   Adjudicar el contracte menor d’un programa de comptabilitat energètica (expedient número 34-C2017) a Open Energy 2012, SL 

522/2017  19 d'abril, Resolució SAD 33/054/2017  

523/2017  19 d'abril, Resolució SAD 06/066/2017  

524/2017  19 d'abril,   Autoritzar i disposar cent seixanta-vuit euros (168 €), amb càrrec a la partida 323.18.224.00del Pressupost general d’ingressos i 
despeses del Consell Comarcal, corresponents a la número 0030-01011601 de FIATC Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima 
Fija que dóna cobertura a la formació per a l’ocupació adreçades prioritàriament a les persones en situació d’atur. Número 
d’operació AD / 2017.2130 i número de relació 269/2017 

525/2017  19 d'abril,   d'ampliació del termini de justificació de la subvenció concedida mitjançant el Decret de Gerència 1738/2016, de 20 de desembre 
de 2016, a l’Associació Memòria Visual. 

526/2017  19 d'abril, Altres  Nomenament tribunal Mollet del Vallès. 
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527/2017  19 d'abril, Altres  Autoritzar a assistir i a realitzar les hores extraordinaries en la Fira B-Travel a NN, AJ, MC i AG. 

528/2017  19 d'abril, Modificació de crèdits núm.  Modificació núm. 7 

529/2017  19 d'abril, Altres  Contractació de la senyora BXB 

530/2017  19 d'abril, Contractació  Autoritzar a la senyora AR l'assistència a una formació organitzada per la Diputació de Barcelona. 

531/2017  20 d'abril, Revisió (inclou modificació) SAD 33/023/2015  

532/2017  20 d'abril,   Aprovar el suplement 65 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 

533/2017  20 d'abril,   Autoritzar i disposar dos-cents catorze euros amb setanta-set cèntims (214,77 EUR), amb càrrec a la partida 920.00.224.00 del 
Pressupost general d’ingressos i despeses del Consell Comarcal. Número d’operació AD / 2017.2208 i número de relació 273/2017 

534/2017  20 d'abril,   Contractar a Barcelona Espai Legal, Advocats SLP, amb NIF B 64951668, per dur a terme l’actuació professional esmentada a 
l’epígraf 1 d’aquest informe per un import de mil cinc-cents euros (1.500 EUR), IVA exclòs 

535/2017  20 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 2017 i el 31 de març de 
2018, amb càrrec a la partida 920.00.224.00 del Pressupost general d’ingressos i despeses del Consell Comarcal, número operació 
2017.2083 i número 258/2017 

536/2017  20 d'abril,   Contractar els serveis de CONTRAPUNT SCCL, amb NIF  F-62510599 per a  la composició i publicació de l’ anunci de mitja 
pàgina en el marc del projecte per promoure l’ocupació a la indústria local al Vallès Oriental 2016, els dijous 6 i 20 d’abril a l’Ara 
Granollers, els divendres 7 i 21 d’abril al Contrapunt Diari de Mollet i un post patrocinat del 6 al 31 d’abril al diari digital Aravallès, 
per un import de 928,07 euros, IVA inclòs 

537/2017  21 d'abril,   Contractar  la senyora AGG, per a impartir la formació especialitzada ” El Marc conceptual de la Infància en risc”, de 20 hores de 
durada per un màxim de 20 tècnics  i coordinadors dels serveis socials bàsics (SSB) i la sessió formativa especialitzada de 
d’actualització del Marc conceptual de la Infància en risc de  6 hores de durada per  un màxim de 20 tècnics i coordinadors dels 
SSB que van fer la formació l’any 2015 

538/2017  21 d'abril,   aprovació de la relació de factures número 268 

539/2017 24 d’abril, Altres  Gratificació nòmina registre JM 

540/2017  24 d'abril, Altres  Gratificació recepció nòmina abril 

541/2017  24 d'abril, Revisió (inclou modificació) SAD 13/062/2014  

542/2017  24 d'abril, Revisió (inclou modificació) SAD 11/002/2012  

543/2017  24 d'abril, Revisió (inclou modificació) SAD 11/010/2014  

544/2017  24 d'abril, Altres  Atorgar una gratificació a les senyores CG, NM i AR. 

545/2017  24 d'abril, Altres  Rescabalar les despeses per raons de servei del mes de març de 2017 

546/2017  24 d'abril, Altres  Nòmina del mes d'abril 

547/2017  24 d'abril, Altres  Endós Lafuente març 2017 

548/2017  24 d'abril,   Aprovació de la relació de factures número 283 

550/2017  25 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 2017 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 2017 i el pagament a favor dels portaveus dels grups polítics 
comarcals per sessió de Junta de Portaveus del primer trimestre de l’any 2017 

549/2017  25 d'abril, Resolució SAD 34/051/2017  

551/2017  25 d'abril, Revisió (inclou modificació) SAD 13/107/2016  

552/2017  25 d'abril, Revisió (inclou modificació) SAD 18/058/2016  
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553/2017  25 d'abril, Resolució SAD 06/068/2017  

554/2017  25 d'abril, Resolució SAD 34/054/2017  

555/2017  26 d'abril, Altres  Autoritzar la senyor MCA, per tal que pugui fer el curs de polítiques públiques i innovació social. 

556/2017  26 d'abril, Resolució SAD 33/056/2017  

557/2017  26 d'abril, Altres  Autoritzar a la senyor NR a assistir al seminari “La gestió d’emergències socials en l’àmbit local”. 

558/2017  26 d'abril, Altres  Autoritzar una comissió de serveis al senyor JVR 

559/2017  26 d'abril, Baixa definitiva SAD 14/003/2010  

560/2017  26 d'abril, Altres  Aprovar el contingut i la signatura d'un conveni de pràctiques amb la Universitat de Barcelona 

561/2017  26 d'abril,   Contractar a ABS INFORMÀTICA, SL, amb NIF B59383596, per al servei de manteniment i suport (nivell 2) de l’Àrea de Secretaria 
i l’Àrea de Comptabilitat 

562/2017  26 d'abril,   Aprovar el padró corresponent al mes d’abril de 2017, d’acord l’ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei 
de transport adaptat 

563/2017  27 d'abril, Altres  Participació com a vocal del senyor JVR a un tribunal del Consell Comarcal del Bages. 

564/2017  27 d'abril, Baixa definitiva SAD 25/084/2017  

565/2017  27 d'abril, Revisió (inclou modificació) SAD 34/024/2015  

566/2017  27 d'abril, Resolució SAD 34/002/2012  

567/2017  27 d'abril, Resolució SAD 14/011/2013  

568/2017  27 d'abril, Baixa temporal SAD 14/017/2010  

569/2017  27 d'abril, Resolució SAD 34/056/2017  

570/2017  28 d'abril, Revisió (inclou modificació) SAD 29/025/2010  

571/2017  28 d'abril, Revisió (inclou modificació) SAD 11/003/2011  

572/2017  28 d'abril, Revisió (inclou modificació) SAD 29/013/2010  

573/2017  28 d'abril, Resolució SAD 41/032/2017  

574/2017  28 d'abril, Altres  Autoritzar a les senyores CG i NN a assistir i a fer les hores extraordinaries a la 5a edició de la fira Alícia’t . 

575/2017  28 d'abril,   Aprovació relació de propostes de despesa núm. 290/2017. 

576/2017  28 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”, prevista a la Resolució TSF/1910/2016, de 29 de juliol, amb Autoserveis d’Alimentació Bassa, SL 

577/2017  2 de maig, Altres  Autoritzar a la senyora NMH a assistir al curs "Programes de transició escola-treball amb perpectiva de mobilitat social". 

578/2017  2 de maig, Revisió (inclou modificació) SAD 01/005/2015  

579/2017  2 de maig, Revisió (inclou modificació) SAD 29/104/2017  

580/2017  2 de maig, Revisió (inclou modificació) SAD 33/055/2017  

581/2017  2 de maig, Revisió (inclou modificació) SAD 01/003/2015  

582/2017  2 de maig, Revisió (inclou modificació) SAD 01/001/2015  

583/2017  2 de maig, Revisió (inclou modificació) SAD 18/052/2015  

584/2017  2 de maig,   Aprovar l’expedient número 45-C2017 per a la contractació menor del subministrament, transport i muntatge de sis taules d’oficina 
per a la seu del Consell Comarcal 

585/2017  2 de maig,   Aprovar l’expedient 46-C2017 per a la contractació menor del subministrament, transport i muntatge de catorze cadires d’oficina 
per a la seu del Consell Comarcal 

586/2017  3 de maig, Atorgar una bestreta a la senyora ABT 

587/2017  3 de maig, Resolució SAD 27/012/2017  

588/2017  3 de maig, Resolució SAD 27/014/2017  
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589/2017  3 de maig, Altres  Cessar el senyor JV com a funcionari interí 

590/2017  3 de maig, Revisió (inclou modificació) SAD 39/004/2010  

591/2017  3 de maig, Revisió (inclou modificació) SAD 39/003/2010  

592/2017  3 de maig, Altres  Atorgar al senyor JMB una indemnització per l’assistència com a vocal titular d'un tribunal 

593/2017  3 de maig,   Atorgar a la senyora OLV una indemnització per l’assistència com a vocal titular d'uns tribunals 

594/2017  3 de maig, Atorgar a la senyora NSR, una indemnització per dur a terme una prova de català 

595/2017  3 de maig, Revisió (inclou modificació) SAD 01/015/2016  

596/2017  3 de maig, Baixa definitiva SAD 14/007/2011  

597/2017  4 de maig, Revisió (inclou modificació) SAD 29/003/2012  

598/2017  4 de maig, Revisió (inclou modificació) SAD 33/0388/2015  

599/2017  4 de maig, Revisió (inclou modificació) SAD 33/040/2015  

600/2017  4 de maig, Revisió (inclou modificació) SAD 01/011/2015  

601/2017  5 de maig, Altres  Autoritzar, disposar i obligar el pagament de les dietes a la senyora RFP per assistir al XVI congrés d'arxivística i gestió de 
documents. 

602/2017  5 de maig, Altres  Autoritzar amb efectes retroactius a la senyora CGL a assitir i a realitzar les hores extraórdinaries a la Fira Lliga't. 

603/2017  8 de maig, Resolució SAD 29/107/2017  

604/2017  8 de maig, Revisió (inclou modificació) SAD 39/005/2010  

605/2017  8 de maig, Altres  Autoritzar als senyors LCF i GMF a realitzar les hores extraordinaries. 

606/2017  8 de maig, Altres  Autoritzar a la senyor LFA a assistir la jornada “Dret a una vida digna: dret a la renda garantida i als subministraments 
bàsics”. 

607/2017  9 de maig, Altres  Autoritzar a la senyor ARG a assistir al curs “Plagues emergents i re-emergents”. 

608/2017  9 de maig, Altres  Autoritzar a la senyor EPF a assistir al curs “Plagues emergents i re-emergents”. 

609/2017  9 de maig, Altres  Autoritzar al senyor AHMG a assistir al curs “Plagues emergents i re-emergents”. 

610/2017  9 de maig, Revisió (inclou modificació) 43/024/2016  

611/2017  9 de maig, Resolució 34/057/2017  

612/2017  9 de maig, Altres  304/2017 RELACIÓ A L'APROVACIÓ FACTURES FASE OP 

613/2017  9 de maig, Altres  308/2017 RELACIÓ A L'APROVACIÓ PROPOSTES DEPESA 

614/2017  9 de maig,   Aprovar la signatura d l'annex per a l’adquisició d’experiència professional en empreses en el marc del programa “Fem Ocupació 
per a Joves” 

615/2017  10 de maig, Altres  Autoritzar amb efectes retroactius  la senyora CBVa assistir al curs “les retribucions i les nòmines del personal de les 
administracions locals”. 

616/2017  10 de maig, Altres  Autoritzar amb efectes retroactius a la senyora CBV a assistir al taller de règim disciplinari. 

617/2017  10 de maig, Altres  Autoritzar amb efectes retroactius al senyor GND a assistir al curs sobre "Propietat horitzontal en relació amb la Llei 5/2015, 
de 10 de maig, del llibre cinquè del codi civil de Catalunya". 

618/2017  10 de maig,   Adjudicar el contracte 39-C2017 de formació professionalitzadora de neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals 
(SSCM0108) a Mordered SL SL, NIF B60643004 d’acord amb les condicions d’execució que s’assenyalen al fet 5 de la relació de 
fets d’aquest informe, d’acord amb les condicions previstes al Plec de prescripcions tècniques i al Plec de clàusules administratives 
que regeixen aquest contracte 

619/2017  10 de maig,   Adjudicar el contracte 35-C2017 de formació transversal de 15 hores en Competències digitals Nivell 2 i 15 hores en 
Competències lingüístiques Nivell 1 a PENTALEARNING, NIF B62998414 d’acord amb les condicions d’execució que s’assenyalen 
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al fet 5 de la relació de fets d’aquest informe, d’acord amb les condicions previstes al Plec de prescripcions tècniques i al Plec de 
clàusules administratives que regeixen aquest contracte 

620/2017  10 de maig,   Aprovar la despesa dels serveis d’APADIS, amb NIF G63808760 per a la decoració, presentació, servei de cambrers, 
subministrament d’aliments salats i begudes del càtering del Premi lismiVo, per un import de 554,50  EUR, IVA inclòs 

621/2017  10 de maig,   Aprovar i disposar d’una despesa per a la realització del servei SIAD dels mesos de març i abril 

622/2017  10 de maig,   Contractar a Edicions 62, SA amb NIF A08148991 per al subministrament de trenta-nou llibres, amb títol “La senyora Stendhal”, i 
un llibre amb títol “La maledicció dels Palmisano” amb motiu de la diada de Sant Jordi per un import de 593,65 euros amb l’IVA 
inclòs 

623/2017  10 de maig,   Atorgar l’ajut en concepte d’incentius del mes d’abril als alumnes enumerats al punt 15 de l’informe per l’assistència als cursos de 
Tècniques de venda, de Monitor/a lleure, menjador i activitats fisicoesportives i de pàgines web i apps mòbils 

624/2017  10 de maig,   Aprovar els grups de signatures autoritzades per a la disposició dels fons dels comptes corrents de titularitat del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental, que ho seran en la forma mancomunada 

625/2017  11 de maig,   Declarar desert el contracte menor amb número d’expedient 25-C2017 corresponent al servei de Gestió i publicitat de les Xarxes 
Socials de TurismeVallès 

626/2017  11 de maig, Expedient de contractació  Aprovar l'expedient de contractació 41-C2017 per al servei d’enquadernació de llibres oficials d’actes i 
decrets 

627/2017  11 de maig, Revisió (inclou modificació) SAD 14/033/2010  

628/2017  11 de maig,   subvenció de formació en el lleure a l'Ajuntament de Caldes de Montbui. 

629/2017  11 de maig,   subvenció de formació en el lleure a l'Ajuntament de Granollers. 

630/2017  11 de maig,   subvenció de formació en el lleure a l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt. 

631/2017  11 de maig,   subvenció de formació en el lleure a l'Ajuntament de Lliçà de Vall. 

632/2017    subvenció de formació en el lleure a l'Ajuntament de Llinars del Vallès. 

633/2017  11 de maig,   subvenció de formació en el lleure a la Mancomunitat de la Vall del Tenes. 

634/2017  11 de maig,   subvenció de formació en el lleure a l'Ajuntament de Sant Celoni. 

635/2017  11 de maig,   subvenció de formació en el lleure a l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera. 

636/2017  11 de maig,   Aprovar l’expedient número 54-C2017 per a la contractació menor de gestió i publicitat de les xarxes socials de TurismeVallès, 
d’acord amb les característiques i condicions que es preveuen en l’informe tècnic 

637/2017  11 de maig,   Ordenar el pagament dels imports del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) 2016 dels ajuntaments de Campins, Gualba, Sant Esteve 
de Palautordera i Vallgorguina a l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera 

638/2017  11 de maig, Altres  Finalització contracte de pràctiques del senyors RMM, AGM, CCE i FGB 

639/2017  12 de maig,   Aprovar l’expedient número 55-C2017 per a la contractació menor del servei de transport pel trasllat dels alumnes dels cursos 
professionalitzadors programats en el marc del projecte promoure l’ocupació a la indústria local fora de la comarca del Vallès 
Oriental 

640/2017  12 de maig,   Aprovar l’expedient per a la contractació menor, número d’expedient 53-C2017, de formació professionalitzadora vinculada al lloc 
de treball 

641/2017  12 de maig, Resolució SAD 01/023/2017  

642/2017  12 de maig,   Aprovació de la relació de factures 310 

643/2017  12 de maig,   Prendre coneixement de l’acord de cessió notificat per Grup Lafuente, SL, de les factures mes d'abril 

644/2017  12 de maig,   Aprovació de la relació de propostes de despesa núm. 289 

645/2017  12 de maig, Altres  Modificació de pressupost 

646/2017  12 de maig, Altres  Autoritzar la contractació de la senyora JFL. 
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647/2017  12 de maig, Altres  Autoritzar la contractació del senyor ACA. 

648/2017  12 de maig, Altres  Autoritzar la contractació de la senyora MCA. 

649/2017  12 de maig, Altres  Autoritzar la contractació de la senyora MVMA. 

650/2017  12 de maig, Altres  Autoritzar la contractació de la senyora MRR. 

651/2017  15 de  maig, Altres  Autoritzar a la senyora SCE a assistir al curs “Bones pràctiques en matèria de contractació pública per millorar la legalitat, 
l’eficàcia i l’eficiència”. 

652/2017  15 de maig,   Aprovar l’expedient número 56-C2017 per a la contractació menor del servei de suport en la gestió i l’execució de l’eix 6 Operació 
“Turisme sostenible al Baix Montseny” en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 

653/2017  16 de maig,   Adjudicar el contracte de subministrament, transport i muntatge de sis taules d’oficina per a la seu del Consell Comarcal a F. 
VIDAL, SA 

654/2017  16 de maig, Revisió (inclou modificació) SAD 25/025/2013  

655/2017  16 de maig, Revisió (inclou modificació) SAD 25/007/2011  

656/2017  16 de maig, Revisió (inclou modificació) SAD 11/002/2010  

657/2017  17 de maig, Resolució SAD 18/084/2017  

658/2017  17 de maig, Resolució SAD 11/019/2017  

659/2017  17 de maig,   Aprovar el suplement 65 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 

660/2017  17 de maig,   Aprovar el suplement 72 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 

661/2017  17 de maig,   d'acceptació de la reformulació del projecte “Treball decent per a tots i totes”. Marroc 2016-2019 (FASE-1 /2016-2017)”, executat 
per la Fundació Josep Comaposada-Sindicalistes Solidaris / UGT del Vallès Oriental. 

662/2017  18 de maig,   Adjudicar el contracte de subministrament, transport i muntatge de catorze cadires d’oficina per a la seu del Consell Comarcal a 
ARLEX DESIGN, SL 

663/2017  18 de maig,   Aprovar la justificació del mes de abril corresponent a l’ajut individual de desplaçament per al curs 2016-2017 a l’alumne JCB 

664/2017  18 de maig,   Aprovar la justificació del mes de abril corresponent a l’ajut individual de desplaçament per al curs 2016-2017 a l’alumne ESG 

665/2017  18 de maig,   Aprovar l’expedient 58-C2017 per a la contractació menor de supervisió de la cap d’àrea, dels coordinadors, dels tècnics i dels 
administratius de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat 

666/2017  18 de maig,   Aprovar la justificació del mes de abril corresponent a l’ajut individual de desplaçament per al curs 2016-2017 a l’alumne JFA 

667/2017  18 de maig, Revisió (inclou modificació) SAD 22/026/2016  

668/2017  18 de maig, Revisió (inclou modificació) SAD 22/001/2013  

669/2017  18 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”, prevista a la Resolució TSF/1910/2016, de 29 de juliol, amb Tarpuna, SCCL 

670/2017  18 de maig, Resolució SAD 29/107/2017  

671/2017  19 de maig, Altres  Autoritzar a les senyores NCP, SCE i HIR a assistir a la jornada sobre Administració Electrònica: Aspectes sobre la 
tramitació electrònica d'expedients . 

672/2017  19 de maig, Revisió (inclou modificació) SAD 18/070/2016  

673/2017  19 de maig, Resolució SAD 33/057/2017  

674/2017  19 de maig,   aprovació de la relació de facturs 327 

675/2017  19 de maig,   Contractar  Edició de Premsa Periòdica ARA S.L, amb NIF B-65258261 

676/2017  22 de maig, Altres  Autoritzar a la senyora EPF a assistir i a realitzar les hores extraordinaries el dissabte 27 de maig. 

677/2017  22 de maig, Altres  Autoritzar a la senyora RCC a assistir al curs de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social. 
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678/2017  22 de maig, Altres  Autoritzar a la senyora LFA a assistir al  seminari  “Territori, medi ambient i habitatge”. 

679/2017  22 de maig, Altres  Atorgar una gratificació per les substitucions al Registre General i l'atenció al públic del mes de maig 

680/2017  22 de maig, Altres  Atorgar una gratificació al senyor JME 

681/2017  22 de maig, Altres  Atorgar el pagament de les despeses d'ITV de la senyora ELE 

682/2017  22 de maig, Altres  Atorgar el pagament de les despeses d'ITV de la senyora MTT 

683/2017  22 de maig, Altres  Atorgar el pagament de les despeses d'ITV del senyor JTE 

684/2017  22 de maig, Altres  Atorgar una gratificació a la senyora RFP 

685/2017  22 de maig, Altres  Atorgar una gratificació a la senyora SCE 

686/2017  22 de maig, Altres  Atorgar una gratificació en concepte 10 anys d'antiguitat al senyor JFM 

687/2017  22 de maig, Altres  Atorgar una gratificació als senyors GMF i LCF 

688/2017  22 de maig, Altres  Atorgar una gratificació als senyors GMF i LCF 

689/2017  22 de maig,   Modificar el Decret de Gerència núm. 300/2016, de 18 de març, d’assignació de l’acarament de documents públics o privats 
vinculat als programes, serveis o accions del Consell Comarcal del Vallès Oriental a diversos funcionaris de la institució. 

690/2017  22 de maig 
2017, 

Altres   

691/2017  22 de maig,   Aprovació de la relació de propostes de despesa 

692/2017  23 de maig, Altres  Rescabalar les despeses per raons de servei del mes d'abril de 2017 

693/2017  23 de maig de 
2017, 

Altres   

694/2017  23 de maig,   Autoritzar a les senyores NMH i MAP, a assistir i a fer les hores extraordinàries a la “I Jornada sobre la concertació territorial de les 
polítiques actives d’ocupació. Per la millora de la convivència i la cohesió social” que es celebrarà el proper divendres 26 de maig 
de 7 h a 18 h. 

695/2017  23 de maig,   Aprovar la liquidació del pressupost del Consell Comarcal del Vallès Oriental per a l’exercici 2016 que conté la liquidació del 
pressupost corrent, la liquidació dels romanents incorporats d’exercicis anteriors i la liquidació dels pressupostos tancats. 

696/2017  23 de maig, Revisió (inclou modificació) SAD 29/005/2008  

697/2017  23 de maig, Resolució SAD 01/025/2017  

698/2017  23 de maig, Resolució SAD 29/108/2017  

699/2017  23 de maig, Resolució SAD 18/085/2017  

700/2017  23 de maig, Baixa definitiva SAD 34/035/2016  

701/2017  23 de maig, Baixa definitiva SAD 06/057/2017  

702/2017  23 de maig, Baixa definitiva SAD 18/031/2010  

703/2017  23 de maig, Baixa definitiva SAD 18/062/2016  

704/2017  23 de maig, Baixa definitiva SAD 33/046/2016  

705/2017  23 de maig,   Aprovar l’expedient 60-C2017 per a la contractació menor dels serveis cloud Oracle 

706/2017  24 de maig, Altres  Nòmina mes de maig de 2017 

707/2017  24 de maig,   Adjudicar el contracte menor del servei de suport en la gestió i l’execució de l’eix 6 Operació “Turisme sostenible al Baix 
Montseny” en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 expedient (56-C2017) a iServeis einstic, SL 

708/2017  24 de maig,   Aprovar el padró corresponent al mes de maig de 2017,  d’acord l’ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del 
servei de transport adaptat 

709/2017  24 de maig, Altres  Devolució d’ingressos indeguts, en favor de la senyora CGM 

710/2017  24 de maig, Altres  Rescabalar les despeses del senyor JDM en concepte d’indemnitzacions per raó de servei i de desplaçament 
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711/2017  24 de maig, Altres  Prorrogar el contracte d'obra i servei de la senyora MAP 

712/2017  24 de maig,   Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament a justificar (ADOP-J) de tres-cents setze euros amb noranta-set 
cèntims d’euro (316,97 €) amb càrrec a la partida 920.00.230.00, 920.00.230.20 del Pressupost general d’ingressos i despeses per 
a l’exercici 2017, pel pagament de la quota de col·legiació d’un treballador al Col·legi d’Advocats de Barcelona 

713/2017  24 de maig,   Aprovació de la relació de factures número 338 

714/2017  24 de maig,   Aprovar la liquidació del 27,08455 % amb els ajuntaments executors del projecte “Promoure l’ocupació a la indústria local al Vallès 
Oriental” 

715/2017  24 de maig,   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”, prevista a la Resolució TSF/1910/2016, de 29 de juliol, amb ASSOCIACIÓ 
COOPERATOUR 

716/2017  24 de maig,   Revocar d’ofici l’acte tributari i deixar sense efecte les liquidacions, aprovades per Decret de Gerència 139/2017, de 2 de febrer, 
corresponent al segon pagament de la prestació del servei de transport escolar 

717/2017  24 de maig,   Revocar d’ofici l’acte tributari i deixar sense efecte les liquidacions, aprovades per Decret de Gerència 139/2017, de 2 de febrer, 
corresponent al segon pagament de la prestació del servei de transport escolar 

718/2017  29 de maig, Resolució SAD 13/111/2017  

719/2017  29 de maig, Resolució SAD 14/020/2010  

720/2017  29 de maig, Revisió (inclou modificació) SAD 18/086/2017  

721/2017  30 de maig, Resolució SAD 18 /087/2017  

722/2017  30 de maig, Revisió (inclou modificació) SAD 29/010/2010  

723/2017  30 de maig, Revisió (inclou modificació) SAD 29/055/2015  

724/2017  30 de maig,   prendre coneixement de la finalització del compromís socioeducatiu relatiu a un menor. 

725/2017  30 de maig, Revisió (inclou modificació) SAD 29/027/2013  

726/2017  30 de maig,   Aprovar la justificació de la subvenció concedida a l’Associació Memòria Visual, NIF G66973397, mitjançant el Decret de Gerència 
1738/2016, de 20 de desembre de 2016, per un import de mil cinc-cents euros (1.500 EUR). 

727/2017  30 de maig, Resolució SAD 29/110/2017  

728/2017  30 de maig,   Aprovar la justificació de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, mitjançant el Decret de Gerència núm. 
1778/2016, de 23 de desembre de 2016, per un import de nou-cents quaranta-vuit euros (948 EUR). 

729/2017  30 de maig,   Aprovar la justificació de la subvenció concedida al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, mitjançant el Decret de 
Gerència núm. 477/2016, de 28 d’abril, per un import de dos mil tres-cents euros (2.300 EUR). 

730/2017  30 de maig,   Aprovar l’expedient de contractació de les obres de reforma interior parcial de les plantes baixa i primera de la seu del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental 

731/2017  30 de maig, Altres  Contractació del senyor ATA 

732/2017  30 de maig, Resolució SAD 34/056/2017  

733/2017  30 de maig, Revisió (inclou modificació) SAD 34/017/2008  

734/2017  30 de maig, Revisió (inclou modificació) SAD 34/014/2009  

735/2017  30 de maig, Revisió (inclou modificació) SAD 34/008/2008  

736/2017  30 de maig, Revisió (inclou modificació) SAD 34/003/2008  

737/2017  30 de maig, Revisió (inclou modificació) SAD 34/001/2009  

738/2017  31 de maig, Altres  Autoritzar a les senyores NNR i MCR a assistir i realitzar les hores extraordinaries a la fira Mercat d'Escapades a Barcelona. 

739/2017  31 de maig, Altres  Autoritzar a la senyora EGG a assistir i realitzar les hores extraordinaries als premis Alimara, a la fira Lliga't i a la fira Alicia't. 
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740/2017  31 de maig,   Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, per a 
l’organització de la VII Fira del Tomàquet del Vallès 

741/2017  31 de maig,   Atorgar un ajut en concepte de beca als participants de les accions formatives esmentades a l’informe per l’import total 
corresponent als dies assistits al curs. 

742/2017  31 de maig,   Aprovació de la relació de factures número 354 

743/2017  1 de juny,   Adjudicar el contracte (expedient 60-C2017) de serveis cloud a ABAST SYSTEMS, SL 

744/2017  1 de juny,   Adjudicar el contracte de transport pel trasllat dels alumnes de les tres accions formatives programades en el marc del projecte 
promoure l’ocupació a la indústria local al Vallès Oriental 2016 a Serrat Bus, SL 

745/2017  1 de juny, Revisió (inclou modificació) SAD 18/013/2013  

746/2017  1 de juny, Revisió (inclou modificació) SAD 18/063/2016  

747/2017  1 de juny, Revisió (inclou modificació) SAD 06/033/2016  

748/2017  1 de juny, Revisió (inclou modificació) SAD 41/006/2008  

749/2017  1 de juny, Revisió (inclou modificació) SAD 18/064/2016  

750/2017  1 de juny, Revisió (inclou modificació) SAD 14/005/2011  

751/2017  1 de juny, Revisió (inclou modificació) SAD 41/019/2015  

752/2017  1 de juny, Revisió (inclou modificació) SAD 43/014/2015  

753/2017  1 de juny, Altres  Autoritzar a la senyora CGL a assistir i realitzar les hores extraordinaries al mercat de Benvinguts a Pagès. 

754/2017  5 de juny, Obrir la fitxa del projecte: Redefinició del model de transport adaptat 

755/2017  5 de juny, Revisió (inclou modificació) SAD 01/022/2017  

756/2017  5 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”, prevista a la Resolució TSF/1910/2016, de 29 de juliol, amb Autoserveis d’Alimentació 
Bassa, SL 

757/2017  5 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”, prevista a la Resolució TSF/1910/2016, de 29 de juliol, amb Associació Protectora 
d’Animals de Granollers 

758/2017  5 de juny, Revisió (inclou modificació) SAD 11/005/2012  

759/2017  5 de juny,   Contractar Rockcatalà, SCP, amb NIF J63293401, per la implantació d’una aplicació de gestió de transport escolar 

760/2017  5 de juny, Altres  Gratificació en concepte de 10 anys a AFR 

761/2017  6 de juny, Revisió (inclou modificació) SAD 06/012/2016  

762/2017  6 de juny,   Donar compte de la finalització del compromís socioeducatiu d'un menor. 

763/2017  6 de juny, Revisió (inclou modificació) SAD 33/020/2015  

764/2017  6 de juny,   Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga d'un compromís socioeducatiu d'un menor. 

765/2017  6 de juny,   Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga d'un compromís socioeducatiu. 

766/2017  6 de juny, Resolució SAD 34/059/2017  

767/2017  6 de juny, Revisió (inclou modificació) SAD 43/026/2016  

768/2017  6 de juny de 
2017, 

Altres  Autoritzar a la senyora ARG a realitzar les hores extraordinaries en el mercat no sedentari de Canovelles el dissabte 11 de 
juny de 2017. 

769/2017  6 de juny,   Aprovació de la relació de propostes de despesa número 377 

770/2017  7 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”, prevista a la Resolució TSF/1910/2016, de 29 de juliol, amb Star Fire Bcn, SL 

771/2017  7 de juny, Resolució SAD 34/049/2017  



DECRETS DE GERÈNCIA 
 

772/2017  7 de juny, Altres  Atorgar una bestreta a la senyora CMS 

773/2017  7 de juny, Revisió (inclou modificació) SAD 33/052/2016  

774/2017  7 de juny, Altres  Compensació d'hores per indisposició del senyor JCM 

775/2017  8 de juny,   Aprovar l’expedient 059-C2017 per a la contractació menor de del subministrament, transport inclòs, d’aigua mineral natural a la 
seu del Consell Comarcal 

776/2017  8 de juny,   Autoritzar i disposar cent cinquanta euros (150 EUR), amb càrrec a la partida 920.00.224.00 del Pressupost general d’ingressos i 
despeses del Consell Comarcal, corresponents a la pòlissa número 1864941 de Zurich Insurance PLC, Sucursal en España que 
dóna cobertura a les nou carpes de la Fira de l’Ascensió pel període comprès entre el 23 i el 9 de maig de 2017. Número d’operació 
AD / 2017.3231 i número de relació 393/2017 

777/2017  8 de juny,   Autoritzar i disposar dos-cents noranta euros (290 EUR), amb càrrec a la partida 323.03.226.99 del Pressupost general 
d’ingressos i despeses del Consell Comarcal, corresponents a la pòlissa número 30-1012507 de Fiatc Mutua de Seguros Generales 
amb les cobertures que dóna cobertura als participants a l’OIL16 “Promoure l’Ocupació a la Indústria Local 2016-2017“ 
subvencionat per la Diputació de Barcelona. Número d’operació AD / 2017.3235 i número de relació 395/2017. 

778/2017  8 de juny, Resolució SAD 01/024/2017  

779/2017  8 de juny, Resolució SAD 43/033/2017  

780/2017  8 de juny, Revisió (inclou modificació) SAD 29/089/2016  

781/2017  8 de juny, Resolució SAD 29/111/2017  

782/2017  8 de juny, Altres  Aprovar el contingut i la signatura d’un contracte de serveis amb Sociedad de Prevención de Asepeyo, SLU 

783/2017  8 de juny, Revisió (inclou modificació) SAD 18/066/2016  

784/2017  8 de juny, Revisió (inclou modificació) SAD 07/020/2014  

785/2017  8 de juny,   Atorgar l’ajut en concepte d’incentius del mes de maig als alumnes  per l’assistència als cursos de Tècniques de venda, de 
Monitor/a lleure, menjador i activitats fisicoesportives i de pàgines web i apps mòbils 

786/2017  9 de juny, Resolució SAD 22/034/2017  

787/2017  9 de juny,   Aprovar l’expedient per a la contractació menor número 57-C2017 per a la prestació del servei d’assessorament econòmic financer 
als productors de la Xarxa de productes de la Terra 

788/2017  9 de juny,   Aprovar la justificació del mes de maig corresponent a l’ajut individual de desplaçament per al curs 2016-2017 a l’alumne ESG 

789/2017  9 de juny,   Aprovar la justificació del mes de maig corresponent a l’ajut individual de desplaçament per al curs 2016-2017 a l’alumne RRC 

790/2017  9 de juny,   Aprovar la justificació del mes de maig corresponent a l’ajut individual de desplaçament per al curs 2016-2017 a l’alumne JCB 

791/2017  9 de juny,   Adjudicar el contracte menor (expedient 53-C2017) de formació professionalitzadora vinculada al lloc de treball a TALENTÀGORA, 
SL 

792/2017  9 de juny,   Aprovar l’expedient per a la contractació menor de supervisió de l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) del Vallès 
Oriental, d’acord amb les característiques i condicions que es preveuen a l’informe tècnic 

793/2017  9 de juny, Revisió (inclou modificació) SAD 29 088 2016  

794/2017  9 de juny, Revisió (inclou modificació) SAD 22/032/2017  

795/2017  9 de juny, Resolució SAD 43/034/2017  

796/2017  9 de juny, Altres  Modificació del pressupost número 9 

797/2017  9 de juny, Altres  Nomenament del senyor JSF 

798/2017  9 de juny, Revisió (inclou modificació) SAD 14/031/2010  

799/2017  13 de juny, Atorgament  Atorgar una subvenció excepcional de dos mil euros (2.000 €) a l’entitat Associació Esportiva La Mitja, amb CIF G-
64891864, per a la 31a edició de la Mitja Marató de Granollers 



DECRETS DE GERÈNCIA 
 

800/2017  13 de juny, Ajuts individuals de desplaçament a alumnes  Aprovar la justificació del mes de maig corresponent a l'ajut individual de 
desplaçament per al curs 16-17 a l'alumne JFA 

801/2017  13 de juny, Revisió (inclou modificació) SAD 43/031/2016  

802/2017  13 de juny, Altres  Formació de la senyora JLF del curs "E-recruitment. Captació i selecció a xarxes socials" 

803/2017  14 de juny, Altres  Aprovar el procediment de compensació d’ofici dels crèdits pendents de cobrament respecte al creditor i imports que es 
derivin de l’informe esmentat a la relació de fets. 

804/2017  14 de juny, Resolució SAD 22/035/2017  

805/2017  14 de juny,   Adjudicar el contracte menor per a la prestació del SERVEI DE GESTIÓ I PUBLICITAT DE LES XARXES SOCIALS DE 
TURISMEVALLÈS a V3RTICE MARQUETING, SL, amb CIF B66207135, d’acord amb les condicions d’execució que s’assenyalen 
a l’informe tècnic, d’acord amb les condicions previstes al Plec de prescripcions tècniques i al Plec de clàusules administratives que 
regeixen aquest contracte (54-C2017, NUM. EXPEDIENT VORTAL). 

806/2017  14 de juny, Revisió (inclou modificació) SAD 43/017/2015  

807/2017  14 de juny,   Contractar a Gent i Terra, SL, amb NIF B 65519712, per dur a terme la publicació de mitja pàgina vertical de publicitat en color per 
l’import de set cents vint-i-sis euros (726 EUR),  amb l’IVA inclòs 

808/2017  14 de juny,   Contractar la FUNDACIÓ CHAMPAGANT CASA COLÒNIES MOGENT, NIF G5981699 

809/2017  14 de juny,   Inadmetre la candidata Roser Soldevila i Estrada i declarar desert el procediment contractació menor de subministrament de 
detalls florals (expedient 23-C2017). 

810/2017  14 de juny,   Iniciar l'expedient d’adquisició a UTE RICOH ESPEÑA, SLU – SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA, SL, NIF U-66332040 
d’un equip d’impressió i de multifunció model MPC4503SP (LOT 22) en la modalitat d’arrendament sense opció de compra 

811/2017  14 de juny, Altres  Autoritzar amb efectes retroactius al senyor LCF a assistir al curs en línia Administració electrònica i gestió de documents 
electrònics. 

812/2017  14 de juny, Altres  Nòmina paga extra d'Estiu 

813/2017  15 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”, prevista a la Resolució TSF/1910/2016, de 29 de juliol, amb Servicios Industria del 
Automovil, SA amb NIF A08236598 

814/2017  15 de juny,   Aprovació de la relació de propostes de despesa 397/2017 

815/2017  15 de juny,   Aprovació de la relació de factures número 369 

816/2017  15 de juny, Revisió (inclou modificació) SAD 18/060/2016  

817/2017  16 de juny, Revisió (inclou modificació) SAD 34/006/2011  

818/2017  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”, prevista a la Resolució TSF/1910/2016, de 29 de juliol, amb Quimet Gall, SL 

819/2017  16 de juny, Revisió (inclou modificació) SAD 41/026/2016  

820/2017  19 de juny, Revisió (inclou modificació) SAD 14/046/2010  

821/2017  19 de juny, Resolució SAD 25/089/2017  

822/2017  19 de juny, Revisió (inclou modificació) SAD 14/004/2011  

823/2017  19 de juny, Resolució SAD 29/112/2017  

824/2017  19 de juny, Resolució SAD 41/035/2017  

825/2017  19 de juny,   Cancel·lar l’aval d’11 de juliol de 2012, número de registre especial d’avals 0042/00699, per un import de quatre mil set-cents 
quatre euros amb onze cèntims a constituït per Banco Popular Español, SA, a favor d’Aluminis Granollers, SL, amb CIF 
B58079260, en concepte de garantia definitiva del contracte l’execució de les obres per a la millora energètica de les façanes de la 
seu del Consell Comarcal, formalitzat el 23 de juliol de 2012. 
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826/2017  19 de juny,   Cancel·lar l’aval de 28 d’abril de 2016 per un import de mil dos-cents quaranta-sis euros amb cinquanta cèntims (1.246,50 EUR) 
constituït per Caixabank, SA, a favor de Tarq2 Associats, SLP, amb CIF B65914418, en concepte de garantia definitiva del 
contracte per a la prestació del servei de redacció del projecte executiu de reforma de la seu del Consell Comarcal, formalitzat el 10 
de maig de 2016 

828/2017  19 de juny, Resolució SAD 25/088/2017  

827/2017  19 de juny,   Obrir un expedient informatiu en relació als fets que es van produir el 2 de maig de 2017 en la prestació del servei de transport 
escolar de la ruta EOBL31 del CEE Montserrat Montero de Granollers 

829/2017  20 de juny, Altres  Atorgament permís de lactància compactada del senyor AAP 

830/2017  20 d ejuny, Altres  Realització d'hores extraordinàries de la senyora EPF el dissabte 1 de juliol 

831/2017  20 de juny,   Aprovar la contractació de la pòlissa d’assegurança per a la cobertura dels accidents del personal del Consell Comarcal 

832/2017  20 de juny, Altres  Atorgar una gratificació al senyor JME en concepte de registre 

833/2017  20 de juny, Altres  Atorgar una gratificació per les substitucions al registre general i l'atenció al públic del mes de maig 

834/2017  20 de juny, Altres  Atorgar una gratificació al senyor ACA 

835/2017  20 de juny, Altres  Finalització contracte del senyor DGC 

836/2017  21 de juny, Altres  Rescabalar les despeses per raó de servei del mes de maig 

837/2017  21 de juny, Altres  Nomina juny 

838/2017  21 de juny, Resolució SAD 34/058/2017  

839/2017  21 de juny, Revisió (inclou modificació) SAD 14/003/2011  

840/2017  21 de juny, Altres  Decret d'autorització de dietes de transport del mes de maig dels treballadors del programa treball i formació TSF/296/2016 

841/2017  22 de juny, Revisió (inclou modificació) SAD 29/049/2015  

842/2017  22 de juny, Revisió (inclou modificació) SAD 14/021/2014  

843/2017  22 de juny, Revisió (inclou modificació) SAD 14/020/2014  

844/2017  22 de juny, Altres  412/2017 RELACIÓ A L'APROVACIÓ PROPOSTES DE DESPESA 

845/2017  22 de juny,   Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga d'un compromís socioeducatiu. 

846/2017  22 de juny,   Adjudicar el contracte menor amb número d’expedient 59-C2017 per al  subministrament, transport inclòs, d’aigua mineral natural 
a la seu del Consell Comarcal a Comercial Distribuidora de Begudes del Vallès, SA 

848/2017  23 de juny, Altres  Formació de cursos gratuïts de l'àrea de Medi Ambient i Territori. 

847/2017  23 de juny,   Adjudicar el contracte del servei d’enquadernació de llibres oficials d’actes i decrets (expedient 41-C2017) a GRAFIQUES 
GARRELL, SCP 

849/2017  23 de juny, Altres  Finalització contracte AT (línia B) del programa Treball i Formació TSF/296/2016 

850/2017  23 de juny,   Adjudicar el contracte menor per a la impressió de material de difusió per a l’Àrea de Desenvolupament (expedient número 22-
C2017) a Josep Lluís Duran Flaque 

851/2017  23 de juny, Revisió (inclou modificació) SAD 13/075/2015  

852/2017  23 de juny, Revisió (inclou modificació) SAD 13/004/2011  

853/2017  23 de juny, Revisió (inclou modificació) SAD 13/003/2011  

854/2017  23 de juny, Revisió (inclou modificació) SAD 13/077/2015  

855/2017  23 de juny, Modificació de crèdits núm.  10 

856/2017  23 de juny,   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”, prevista a la Resolució TSF/1910/2016, de 29 de juliol, amb Autoserveis d'Alimentació Bassa 

857/2017  26 de juny,   Nomenar a la senyora MGG i al senyor JMB, tècnics de l’Àrea de Medi Ambient i Territori del Consell Comarcal, com a directors 
d’obra de les obres de reforma interior parcial de les plantes baixa i primera de la seu del Consell Comarcal 
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858/2017  26 de juny,   Aprovar el contingut i la signatura d’un contracte de serveis amb Mires Estudi de Comunicació, SL 

859/2017  27 de juny, Revisió (inclou modificació) SAD 13/045/2014  

860/2017  27 de juny, Revisió (inclou modificació) SAD 22/026/2016  

861/2017  27 de juny,   Contractar els serveis de la senyora Teresa Aragonès i Viñes per a dur a terme tres sessions de supervisió per als equips de 
serveis bàsics d’atenció social 

862/2017  27 de juny,   Aprovar el padró corresponent al mes de juny de 2017, d’acord l’ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei 
de transport adaptat 

863/2017  28 de juny,   Autoritzar i disposar dos-cents tretze euros (213 EUR), amb càrrec a la partida 323.19.227.06 i 323.20.227.06 del Pressupost 
general d’ingressos i despeses del Consell Comarcal, corresponents a la número 30-01012859 de FIATC Mutua de Seguros y 
Reaseguros a Prima Fija que dóna cobertura al programa de Treball i Formació - Resolució TSF/2496/2016. Número d’operació AD 
/ 2017.3794 i número de relació 438/2017 

864/2017  28 de juny, Resolució SAD 34/060/2017  

865/2017  28 de juny, Resolució SAD 06/069/2017  

866/2017  28 de juny,   Contractar els serveis de CONTRAPUNT SCCL, amb NIF  F-62510599 per a  La redacció, composició i publicació d’un 
publireportatge en el marc del projecte per promoure l’ocupació a la indústria local al Vallès Oriental, el 6 de juliol de 2017 al diari 
AraGranollers, el 7 de juliol d’enguany al Contrapunt Diari de Mollet i Baix Vallès, així com un Post patrocinat a l’AraVallès  (una 
setmana a la homepage i de consulta permanent posteriorment). 

867/2017  28 de juny, Revisió (inclou modificació) SAD 06/042/2016  

868/2017  28 de juny, Revisió (inclou modificació) SAD 06/032/2016  

869/2017  28 de juny,   Contractar els serveis de Premsa d’Osona SA , amb NIF A-08447369 per a  La redacció, composició i publicació d’un 
publireportatge en el marc del projecte per promoure l’ocupació a la indústria local al Vallès Oriental, el divendres 30 de juny de 
2017 

870/2017  28 de juny,  Aprovar la despesa de 1.000,00 euros corresponent al lliurament de 200 roses a ONCOVALLÈS FUNDACIÓ PRIVADA D’AJUDA 
ONCOLÒGICA 

871/2017  29 de juny,  Aprovar el suplement 75 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 

872/2017  29 de juny,   Retornar l’import de 1.018,88 euros constituït per Assistència i Gestió Integral, Fundació Privada, en concepte de garantia 
definitiva del 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 l’Àrea Bàsica de Serveis Socials Resta de municipis del Vallès Oriental formalitzat el 3 de novembre 
de 2014. 

873/2017  29 de juny,   Contractar els serveis de l’Associació Llavors Orientals amb CIF G65690927, per dur a terme l’assessorament insitu amb un 
mínim de tres visites als cultius de 13 productors de varietats locals de tomàquets del Vallès 

874/2017  30 de juny,   Rectificar l’error material detectat a l’epígraf 2 de la part dispositiva del Decret de la Gerència número 743/2017 d’1 de juny de 
2017 pel qual s’adjudica el contracte menor (expedient 60-C2017) de serveis cloud a ABAST SYSTEMS, SL 

875/2017  30 de juny, Altres  Finalització contracte de la senyora PMPG 

876/2017  30 de juny, Altres  Finalització contracte de la senyora TA 

877/2017  30 de juny, Altres  Realització d'hores extraordinaries de la senyora RES. 

878/2017  30 dejuny, Resolució SAD 13/116/2017  

879/2017  30 de juny, Resolució SAD 06/070/2017  

880/2017  30 de juny, Altres  Nomenament com funcionària interina de la senyora YM 

881/2017  30 de juny, Contractació  de la senyora TPP 
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882/2017  30 de juny, Contractació  de las senyora PMPG 

883/2017  30 de juny, Revisió (inclou modificació) SAD 41/018/2015  

884/2017  30 de juny,   Aprovar la justificació del mes de juny corresponent a l’ajut individual de desplaçament per al curs 2016-2017 a l’alumne ESG 

885/2017  30 de juny,   Aprovació de la relació de factures número 392 

886/2017  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”, prevista a la Resolució TSF/1910/2016, de 29 de juliol, amb LOS PRODUCTOS DE 
TESA, SL 

887/2017  3 de juliol,   aprovació de la signatura del conveni 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”, amb Gràfix Gestió Informàtica, SL, NIF B63733489. 

888/2017  3 de juliol,   Revocar d’ofici l’acte tributari i deixar sense efecte les liquidacions, aprovades per Decret de Gerència 139/2017, de 2 de febrer, 
corresponent al segon pagament de la prestació del servei de transport escolar 

890/2017  3 de juliol,    
 Aprovar l’expedient per a la contractació menor de número 62-C2017 del servei d’agència de viatges per crear i 
comercialitzar productes i paquets turístics de la comarca del Vallès Oriental en la plataforma web www.turismevalles.com 

889/2017  3 de juliol, Altres  Autoritzar amb caracter retroactiu a assistir i a fer les hores extraordinaries del Grup de teràpia multi familiar de l’associació 
ABD. 

891/2017  3 de juliol,   Aprovar l’expedient 67-C2017 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, ull i fulla i pell de galàpet de la comarca del Vallès Oriental 

892/2017  3 de juliol, Altres  Aprovar el contingut i la signatura d’un Annex als contractes aprovats mitjançant els decrets de Gerència 361/2014, de 7 de 
maig, 404/2014, de 21 de maig, 953/2014, de 8 d’octubre, 954/2014, de 8 d’octubre, 1130/2014, de 3 de desembre, 1131/2014, de 
3 de desembre, 174/2016, de 18 de febrer, d’aprovació de diversos contractes en relació amb l’execució de projectes relacionats 
amb l’Ocupació del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el contingut esmentat als punts 
del 2 al 13 de l’informe de la relació de fets 

893/2017  3 de juliol,   Aprovació de la relació de factures número 892 

894/2017  3 de juliol, Modificació de crèdits núm.  11 

895/2017  4 de juliol, Resolució SAD 22/041/2017  

896/2017  4 de juliol, Resolució SAD 43/035/2017  

897/2017  4 de juliol, Reactivació SAD 34/046/2016  

898/2017  4 de juliol, Altres  Autoritzar a la senyora EP a realitzar la inspecció al mercat no sedentari de Corró d'Avall i a fer les hores extraordinaries. 

899/2017  4 de juliol, Altres  Autoritzar a personal del Consell a assistir al "curs de procediment administratiu pràctic per a Consells Comarcals" organitzat 
per l'ACM 

900/2017  4 de juliol,   Aprovar la signatura del conveni 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”, amb Jordi Muñoz Pous 

901/2017  5 de juliol, Altres  Atorgar una bestreta al senyor Jesús Martí 

902/2017  5 de juliol, Altres  Atorgar a la senyora Sonia Coloma una prorroga d'una excedencia voluntària 

903/2017  5 de juliol, Altres  Autorització hores extraordinàries al senyor Ramon Bergé Ros participant del programa TIF (Resolució TSF/2496/2016 de 3 
de novembre) 

904/2017  5 de juliol, Resolució SAD 13/117/2017  

905/2017  5 de juliol, Revisió (inclou modificació) SAD 43/007/2014  

906/2017  5 de juliol, Revisió (inclou modificació) SAD 14/039/2016  

907/2017  6 de juliol, Revisió (inclou modificació) SAD 25/068/2016  



DECRETS DE GERÈNCIA 
 

908/2017  6 de juliol, Revisió (inclou modificació) SAD 29/062/2015  

909/2017  6 de juliol, Revisió (inclou modificació) SAD 29/022/2010  

910/2017  6 de juliol, Revisió (inclou modificació) SAD 34/011/2013  

911/2017  6 de juliol, Revisió (inclou modificació) SAD 34/013/2013  

912/2017  6 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”, prevista a la Resolució TSF/1910/2016, de 29 de juliol, amb Associació Antaviana amb 
NIF G65178618 

914/2017  6 de juliol,   Aprovació de la relació de propostes de despesa número 433 

913/2017  6 de juliol, Contractació  de la senyora Eva Giménez 

915/2017  7 de juliol,   Aprovar la signatura del conveni 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”, amb Stela Works, SL 

916/2017  10 de juliol, Altres  Atorgar una nova excedència voluntària per interès particular a la senyora Montserrat Sabatés 

917/2017  10 de juliol,   Aprovar expedient de contractació de la ruta TOBL08 

918/2017  10 de juliol,   Aprovar l’expedient 70-C2017 per a la contractació menor de servei per a la realització d’un cens d’empreses, diagnosi de les 
infraestructures i serveis i detecció de naus i solars disponibles 

919/2017  10 de juliol,   Aprovació de la relació de factures número 461 

920/2017  11 de juliol,   Aprovar l’expedient per a la contractació menor de número 63-C2017 del servei de manteniment, la programació de millores, 
suport tècnic i posicionament de la plataforma web www.turismevalles.com 

921/2017  11 de juliol,   Aprovar l’expedient 71–C2017 per a la contractació menor d’EDICIÓ DE L’INVENTARI GENERAL D’ONOMÀSTICA DEL VALLÈS 
ORIENTAL, TRES PRIMERS VOLUMS 

922/2017  11 de juliol,   Contractar els serveis de Contrapunt SCCL, amb CIF F-62510599, per fer difusió de la VIII Fira del Tomàquet de varietats locals 
del Vallès 

923/2017  11 de juliol,   Contractar els serveis de Contrapunt SCCL, amb CIF F-62510599, per fer de les VI  Jornades Gastronòmiques de  Tomàquets del 
Vallès 

924/2017  11 de juliol, Formació Gemma Andreu   

925/2017  11 de juliol,   Contractar els serveis de Dimas Empresa d’Inserció SL, amb CIF B63752851, per dur a terme el muntatge i desmuntatge de 
carpes en la VIII Fira del Tomàquet que se celebrarà els dies 22 i 23 de juliol de 2017 

926/2017  11 de juliol,   Contractar els serveis de Premsa Osona SA, amb CIF A08447369, per dur a terme la inserció d’un anunci  4x5 (172,5x250mm) el 
14 de juliol per difusió de la VIII Fira del Tomàquet de varietats locals del Vallès 

927/2017  11 de juliol,   Contractar els serveis de Premsa Osona SA, amb CIF A08447369, per dur a terme la inserció de dos anuncis per fer difusió de les 
VI  Jornades Gastronòmiques de  Tomàquets del Vallès 

928/2017  11 de juliol,   Aprovar l’expedient 72-C2017 per a la contractació menor de TRACTAMENT DE NETEJA I DESINFECCIÓ DE LA 
DOCUMENTACIÓ DE LA COOPERATIVA LA FAVORECEDORA D’AIGUAFREDA 

929/2017  11 de juliol, Resolució SAD 43/036/2017  

930/2017  11 de juliol, Resolució SAD 22/036/2017  

931/2017  11 de juliol,   Aprovar la signatura del conveni 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”, amb Dimodes, SAU 

932/2017  11 de juliol,   Aprovar la signatura del conveni 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”, amb Microsistemes, SL 

933/2017  11 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”, prevista a la Resolució TSF/1910/2016, de 29 de juliol, amb Autoserveis d’Alimentació Bassa, SL 



DECRETS DE GERÈNCIA 
 

934/2017  12 de juliol, Resolució SAD 22/042/2017  

935/2017  12 de juliol,   Atorgar un ajut en concepte de beca als participants de les accions formatives esmentades a l’informe per l’import total 
corresponent als dies assistits al curs 

936/2017  12 de juliol,   Atorgar l’ajut en concepte d’incentius del mes de juny als alumnes per l’assistència als cursos de Tècniques de venda, de 
Monitor/a lleure, menjador i activitats fisicoesportives i de pàgines web i apps mòbils per un import de 150 €. 

937/2017  12 de juliol,   Proposta d'aprovació de la relació de factures número 498 

938/2017  12 de juliol,   Aprovació de la relació de propostes de despesa número 503 

939/2017  12 de juliol,   Dur a terme la pròrroga del contracte establert amb l’empresa FALCK VL TRANSPORTES SANITARIOS, SL;  B60377462, per a 
la ruta CDIA00A del CENTRE DE DIA LA VINYOTA de MOLLET DEL VALLÈS 
 Dur a terme la pròrroga del contracte establert amb l’empresa FALCK VL TRANSPORTES SANITARIOS, SL;  B60377462, per a la 
ruta CDIA00A del CENTRE DE DIA LA VINYOTA de MOLLET DEL VALLÈS 
 Dur a terme la pròrroga del contracte establert amb l’empresa FALCK VL TRANSPORTES SANITARIOS, SL;  B60377462, per a la 
ruta CDIA00A del CENTRE DE DIA LA VINYOTA de MOLLET DEL VALLÈS 
Dur a terme la pròrroga del contracte establert amb l’empresa FALCK VL TRANSPORTES SANITARIOS, SL;  B60377462, per a la 
ruta CDIA00A del CENTRE DE DIA LA VINYOTA de MOLLET DEL VALLÈS 

940/2017  12 de juliol,   Dur a terme la pròrroga i modificació del contracte establert amb FALCK VL TRANSPORTES SANITARIOS, SL amb CIF número 
B58552712, per a la ruta CDIA01A del CENTRE DE DIA LA VINYOTA de MOLLET DEL VALLÈS 

941/2017  12 de juliol,   Dur a terme la pròrroga del contracte establert amb FALCK VL TRANSPORTES SANITARIOS, SL amb CIF número B58552712, 
per a la ruta CDIA02A del CENTRE DE DIA LA VINYOTA de MOLLET DEL VALLÈS 

942/2017  12 de juliol,   Dur a terme la pròrroga del contracte establert amb FALCK VL TRANSPORTES SANITARIOS, SL amb CIF número B58552712, 
per a la ruta CDIA03A del RESIDÈNCIA-CENTRE DE DIA VALLDORIOLF de LA ROCA DEL VALS 

943/2017  12 de juliol,   Dur a terme la pròrroga del contracte establert amb FALCK VL TRANSPORTES SANITARIOS, SL amb CIF número B58552712, 
per a la ruta CDIA04A del RESIDÈNCIA-CENTRE DE DIA VALLDORIOLF de LA ROCA DEL VALLÈS 

944/2017  12 de juliol,   Dur a terme la pròrroga del contracte establert amb FALCK VL TRANSPORTES SANITARIOS, SL amb CIF número B58552712, 
per a la ruta CDIA05A del RESIDÈNCIA-CENTRE DE DIA VALLDORIOLF de LA ROCA DEL VALLÈS 

945/2017  12 de juliol,   Dur a terme la pròrroga i modificació del contracte establert amb FALCK VL TRANSPORTES SANITARIOS, SL amb CIF número 
B58552712, per a la ruta CDIA06 A del RESIDÈNCIA-CENTRE DE DIA VALLDORIOLF de LA ROCA DEL VALLÈS 

946/2017  12 de juliol,   Dur a terme la pròrroga del contracte establert amb EMPRESA SAGALÉS, SA amb CIF número A08005696, per a la ruta TOBL00 
del CENTRE ESPECIAL DE TREBALL XAVIER QUINCOCES de LA ROCA DEL VALLÈS 

947/2017  12 de juliol,   Dur a terme la pròrroga del contracte establert amb FERROCARRILES Y TRANSPORTES, SA amb CIF número A08072415, per 
a la ruta TOBL01A del CENTRE ESPECIAL DE TREBALL XAVIER QUINCOCES de LA ROCA DEL VALLÈS 

948/2017  12 de juliol,   Dur a terme la pròrroga del contracte establert amb EMPRESA SAGALÉS, SA amb CIF número A08005696, per a la ruta 
TOBL02A del CENTRE ESPECIAL DE TREBALL XAVIER QUINCOCES de LA ROCA DEL VALLÈS 

949/2017  12 de juliol,   Dur a terme la pròrroga i modificació del contracte establert amb AUTOCARS CALELLA SL amb CIF número B60589017, per a la 
ruta TOBL03A del CENTRE ESPECIAL DE TREBALL XAVIER QUINCOCES de LA ROCA DEL VALLÈS 

950/2017  12 de juliol,   Dur a terme la pròrroga i modificació del contracte establert amb AUTOCARS BARBA, SL amb CIF número B60377462, per a la 
ruta TOBL04A del CENTRE ESPECIAL DE TREBALL XAVIER QUINCOCES de LA ROCA DEL VALLÈS 

951/2017  12 de juliol,   Dur a terme la pròrroga del contracte establert amb EMPRESA SAGALÉS, SA amb CIF número A08005696, per a la ruta 
TOBL05A del CENTRE ESPECIAL DE TREBALL XAVIER QUINCOCES de LA ROCA DEL VALLÈS 

952/2017  12 de juliol,   Dur a terme la pròrroga del contracte establert amb C.R.A. LA HISPANIA, SA amb CIF número A43000348, per a la ruta TOBL06A 
del CENTRE ESPECIAL DE TREBALL XAVIER QUINCOCES de LA ROCA DEL VALLÈS 



DECRETS DE GERÈNCIA 
 

953/2017  12 de juliol,   Dur a terme la pròrroga del contracte establert amb AUTOCARS RAVIGO, SL amb CIF número B08469660, per a la ruta 
TOBL07A del CENTRE OCUPACIONAL DEL BOSC de MOLLET DEL VALLÈS 

954/2017  12 de juliol,   Dur a terme la pròrroga del contracte establert amb FALCK VL TRANSPORTES SANITARIOS, SL amb CIF número B58552712, 
per a la ruta TOBL09 del CENTRE OCUP. EL TRENCADIS de MONTMELÓ 

955/2017  13 de juliol, Resolució SAD 25/090/2017  

956/2017  13 de juliol, Revisió (inclou modificació) SAD 06/029/2016  

957/2017  13 de juliol, Revisió (inclou modificació) SAD 07/007/2013  

958/2017  13 de juliol, Revisió (inclou modificació) SAD 14/006/2012  

959/2017  13 de juliol,   Extingir el servei de transport adaptat corresponent un usuari. 

960/2017  13 de juliol,   Acordar la baixa temporal del servei de transport adaptat a un usuari. 

961/2017  13 de juliol,   Acordar la baixa temporal del servei de transport adaptat a un usuari. 

962/2017  13 de juliol, Revisió (inclou modificació) SAD 18/073/2016  

963/2017  13 de juliol, Resolució SAD 06/071/2017  

964/2017  13 de juliol,   Iniciar la tramitació administrativa i aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de 
la ruta EOBL35 del CEE Montserrat Montero de Granollers, corresponent a la categoria de Transport escolar sanitari 

965/2017  13 de juliol,   Iniciar la tramitació administrativa i aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de 
la ruta POPC12 de l' Escola Marinada i l'Escola Can Parera de Montornès del Vallès 

966/2017  13 de juliol,   Iniciar la tramitació administrativa i aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de 
la ruta SOBL32 de l' Institut Marta Mata USEE de Montornès del Vallès 

967/2017  13 de juliol, Altres  Finalització contracte de la senyora Montserrat López 

968/2017  13 de juliol,   Donar compte de la finalització del compromís socioeducatiu d'un menor. 

969/2017  13 de juliol,   Donar compte de la finalització del compromís socioeducatiu d'un menor. 

970/2017  13 de juliol, Justificació bestreta de caixa fixa de Gerència   

971/2017  13 de juliol, Contractació  de la senyora Sílvia Cantallops 

972/2017  13 de juliol,   Aprovació de la relació de factures número 498 

973/2017  13 de juliol,   Aprovació de la relació de propostes de despesa número 503 

974/2017  13 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”, prevista a la Resolució TSF/1910/2016, de 29 de juliol, amb Iber Protexion Labora, SL 
amb NIF B60607298 

975/2017  14 de juliol,   Aprovar la signatura del conveni 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”, amb Stela Works, SL 

976/2017  17 de juliol, Baixa temporal SAD 39/004/2010  

977/2017  17 de juliol,   Aprovació de la relació de factures número 511 

978/2017  17 de juliol, Baixa definitiva SAD 34/051/2017  

979/2017  17 de juliol, Baixa definitiva SAD 25/08/2017  

980/2017  17 de juliol, Baixa definitiva SAD 07/0001/2008  

981/2017  17 de juliol, Altres  Atorgament de bestreta al senyor Juan Carlos Muñoz León perticipant del programa Treball i Formació, regulat per l'Ordre 
TSF/296/2016 de 2 de novembre. 

982/2017  17 de juliol,   Aprovar el contingut i la signatura d’un contracte amb Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA 

983/2017  17 de juliol,   Contractar el muntatge i posada en marxa d’un equip de climatització Mitsubishi MSZ-SF25VE2, inclòs el desmuntatge i retirada 
de la màquina avariada, a MAYNOU, SL, per un import de 991,10 euros (1.199,23 euros, IVA inclòs) 



DECRETS DE GERÈNCIA 
 

984/2017  17 de juliol,   Aprovar el contingut i la signatura d'un compromís socioeducatiu. 

985/2017  17 de juliol,   Aprovar l’expedient 74-C2017 per a la contractació menor de SUPORT EN LA GESTIÓ DELS AJUTS DE MENJADOR 

986/2017  17 de juliol, Baixa definitiva SAD 14/003/2011  

987/2017  17 de juliol,   Donar compte de la finalització del compromís socioeducatiu relatiu a un menor. 

988/2017  17 de juliol,   Donar compte de la finalització del compromís socioeducatiu relatiu a un menor. 

989/2017  17 de juliol, Resolució SAD 34/062/2017  

990/2017  17 de juliol, Resolució SAD 29/113/2017  

991/2017  17 de juliol,   Declarar desert el contracte menor per a la prestació servei de supervisió, acompanyament i suport grupal a la cap d’àrea, als 
coordinadors, als tècnics i als administratius de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat (expedient 58-C2017) per  manca 
d’acreditació dels requisits mínims de solvència tècnica professional requerida al Plec de prescripcions tècniques 

992/2017  17 de juliol,   Adjudicar el contracte de Supervisió de l’Equip d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència –EAIA- del Vallès Oriental (expedient 61-
C2017)  a José Manuel Alonso Varea amb NIF 13735433V  d’acord amb les condicions d’execució que s’assenyalen al fet 6, 
d’acord amb les condicions previstes al Plec de prescripcions tècniques i al Plec de clàusules administratives 

993/2017  18 de juliol,   Aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Fundació Privada Pau i Solidaritat, amb CIF G-61538187, mitjançant el 
Decret de Gerència núm. 980/2016, de 26 de juliol, per un import de dos mil euros (2.000 €). 

994/2017  18 de juliol,   Atorgar una subvenció màxima de quatre-mil euros (4.000 €) a Vallès Oriental Televisió, SLU, amb CIF B65169179, per al projecte 
Uiqui Vallès. 

995/2017  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”, prevista a la Resolució TSF/1910/2016, de 29 de juliol, amb Star Fire Bcn, SL 

996/2017  18 de juliol,   Aprovar la signatura del conveni 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”, amb Distribuidora Internacional, SAU 

997/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 i la modificació del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport 
escolar del Consell Comarcal del Vallès Oriental de la ruta EOBL00, corresponent a la categoria de transport escolar Transport 
escolar adaptat, formalitzat amb Falck VL Servicios Sanitarios, SL 

998/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 i la modificació del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport 
escolar del Consell Comarcal del Vallès Oriental de la ruta EOBL09, corresponent a la categoria de transport escolar Transport 
escolar adaptat, formalitzat amb Falck VL Servicios Sanitarios, SL 

999/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 i la modificació del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport 
escolar del Consell Comarcal del Vallès Oriental de la ruta EOBL11 

1000/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 i la modificació del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport 
escolar del Consell Comarcal del Vallès Oriental de la ruta POBL00, corresponent a la categoria de transport escolar Transport 
escolar sanitari, formalitzat amb Grup Lafuente, SL 

1001/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 i la modificació del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport 
escolar del Consell Comarcal del Vallès Oriental de la ruta POBL05A, corresponent a la categoria de transport escolar Transport 
escolar ordinari, formalitzat amb Serrat Bus, SL 

1002/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 i la modificació del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport 
escolar del Consell Comarcal del Vallès Oriental de la ruta POPC24A, corresponent a la categoria de transport escolar Transport 
escolar ordinari, formalitzat amb Ferrocarriles y Transportes, SA 

1003/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 i la modificació del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport 
escolar del Consell Comarcal del Vallès Oriental de la ruta SOBL22, corresponent a la categoria de transport escolar Transport 
escolar ordinari, formalitzat amb Autocares R. Font, SAU 



DECRETS DE GERÈNCIA 
 

1004/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 i la modificació del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport 
escolar del Consell Comarcal del Vallès Oriental de la ruta SOBL26, corresponent a la categoria de transport escolar Transport 
escolar sanitari, formalitzat amb Falck VL Servicios Sanitarios, SL 

1005/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 i la modificació del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport 
escolar del Consell Comarcal del Vallès Oriental de la ruta SOPC09A, corresponent a la categoria de transport escolar Transport 
escolar ordinari, formalitzat amb Autocares R. Font, SAU 

1006/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 i la modificació del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport 
escolar del Consell Comarcal del Vallès Oriental de la ruta SOBL25, corresponent a la categoria de transport escolar Transport 
escolar ordinari, formalitzat amb Isabel Rodríguez  Fernández 

1007/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta EOBL01, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar adaptat, 
formalitzat amb Empresa Sagalés, SA, amb NIF A08005696 

1008/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta EOBL02, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar adaptat, 
formalitzat amb Ferrocarriles y Transportes, SA 

1009/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta EOBL03, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar adaptat, 
formalitzat amb Empresa Sagalés, SA 

1010/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta EOBL04, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar adaptat, 
formalitzat amb Ferrocarriles y Transportes, SA 

1011/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta EOBL05, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar adaptat, 
formalitzat amb Autocars Barba, SL 

1012/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta EOBL06, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar adaptat, 
formalitzat amb Empresa Sagalés, SA 

1013/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta EOBL07, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar adaptat, 
formalitzat amb Falck VL Servicios Sanitarios, SL 

1014/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta EOBL08, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar adaptat, 
formalitzat amb Ferrocarriles y Transportes, SA 

1015/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta EOBL10, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar adaptat, 
formalitzat amb Falck VL Servicios Sanitarios, SL 

1016/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta EOBL12, corresponent a la categoria de transport escolar Transport amb ambulància, 
formalitzat amb Grup Lafuente, SL 

1017/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta EOBL13, corresponent a la categoria de transport escolar Transport amb ambulància, 
formalitzat amb Falck VL Servicios Sanitarios, SL 



DECRETS DE GERÈNCIA 
 

1018/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta EOBL14, corresponent a la categoria de transport escolar Transport amb ambulància, 
formalitzat amb Grup Lafuente, SL 

1019/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta EOBL15, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar adaptat, 
formalitzat amb Compañía Reusense de Automóviles La Hispania, SA 

1020/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta EOBL16, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar adaptat, 
formalitzat amb Ferrocarriles y Transportes, SA 

1021/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta EOBL17, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar adaptat, 
formalitzat amb Autocars Ravigo, SL 

1022/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta EOBL18, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar adaptat, 
formalitzat amb Falck VL Servicios Sanitarios, SL 

1023/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta EOBL19, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar adaptat, 
formalitzat amb Autocares R. Font, SAU 

1024/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta EOBL20, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar adaptat, 
formalitzat amb Empresa Sagalés, SA 

1025/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta EOBL21, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar adaptat, 
formalitzat amb Gibert Bus, SL 

1026/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta EOBL22, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar adaptat, 
formalitzat amb Compañía Reusense de Automóviles La Hispania, SA 

1027/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta EOBL23, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar adaptat, 
formalitzat amb Falck VL Servicios Sanitarios, SL 

1028/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta EOBL24, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar adaptat, 
formalitzat amb Empresa Sagalés, SA 

1029/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta EOBL25, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar adaptat, 
formalitzat amb Ferrocarriles y Transportes, SA 

1030/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta EOBL26, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar sanitari, 
formalitzat amb Falck VL Servicios Sanitarios, SL 

1031/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta EOBL27, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar sanitari, 
formalitzat amb Falck VL Servicios Sanitarios, SL 



DECRETS DE GERÈNCIA 
 

1032/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta EOBL28, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar sanitari, 
formalitzat amb Falck VL 

1033/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta EOBL29, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar adaptat, 
formalitzat amb Autocars Ravigo, SL 

1034/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta EOBL30, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar adaptat, 
formalitzat amb Autocars Ravigo, SL 

1035/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta EOBL31, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar sanitari, 
formalitzat amb Grup Lafuente, SL 

1036/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta EOBL32, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar sanitari, 
formalitzat amb Grup Lafuente, SL 

1037/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta EOBL33, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar sanitari, 
formalitzat amb Grup Lafuente, SL 

1038/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta POBL03, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar ordinari, 
formalitzat amb Autocares R. Font, SAU 

1039/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta POBL04, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar ordinari, 
formalitzat amb Autocares R. Font, SAU 

1040/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta POBL07, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar sanitari, 
formalitzat amb Falck VL Servicios Sanitarios, SL 

1041/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta POBL08, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar sanitari, 
formalitzat amb Grup Lafuente, SL 

1042/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta POBL09, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar sanitari, 
formalitzat amb Falck VL Servicios Sanitarios, SL 

1043/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta POPC01A, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar ordinari, 
formalitzat amb Ferrocarriles y Transportes, SA 

1044/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta POPC04A, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar ordinari, 
formalitzat amb Ferrocarriles y Transportes, SA 

1045/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta POPC06A, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar ordinari, 
formalitzat amb Ferrocarriles y Transportes, SA 



DECRETS DE GERÈNCIA 
 

1046/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta POPC19A, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar ordinari, 
formalitzat amb Cingles Bus, SA 

1047/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta POPC21A, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar ordinari, 
formalitzat amb Disbus 21, SL 

1048/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta POPC22A, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar ordinari, 
formalitzat amb Cingles Bus, SA 

1049/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta SOBL00, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar ordinari, 
formalitzat amb Disbus 21, SL 

1050/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta SOBL01, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar ordinari, 
formalitzat amb Empresa Sagalés, SA 

1051/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta SOBL02, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar ordinari, 
formalitzat amb Empresa Sagalés, SA 

1052/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta SOBL03, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar ordinari, 
formalitzat amb Gibert Bus, SL 

1053/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta SOBL05, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar ordinari, 
formalitzat amb Cingles Bus, SA 

1054/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta SOBL06, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar ordinari, 
formalitzat amb Cingles Bus, SA 

1055/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta SOBL07, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar ordinari, 
formalitzat amb Autocars Barba, SL 

1056/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta SOBL08, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar ordinari, 
formalitzat amb Empresa Sagalés, SA 

1057/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta SOBL09, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar ordinari, 
formalitzat amb Cingles Bus, SA 

1058/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta SOBL10, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar ordinari, 
formalitzat amb Cingles Bus, SA 

1059/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta SOBL11, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar ordinari, 
formalitzat amb Empresa Sagalés, SA 
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1060/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta SOBL12, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar ordinari, 
formalitzat amb Autocars Ravigo, SL 

1061/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta SOBL13, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar ordinari, 
formalitzat amb Disbus 21, SL 

1062/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta SOBL14, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar ordinari, 
formalitzat amb Disbus 21, SL 

1063/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta SOBL15, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar ordinari, 
formalitzat amb Disbus 21, SL 

1064/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta SOBL16, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar ordinari, 
formalitzat amb Disbus 21, SL 

1065/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta SOBL17, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar ordinari, 
formalitzat amb Serrat Bus, SL 

1066/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta SOBL18, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar ordinari, 
formalitzat amb Gibert Bus, SL 

1067/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta SOBL19, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar ordinari, 
formalitzat amb Cingles Bus, SA 

1068/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta SOBL20, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar ordinari, 
formalitzat amb Compañía Reusense de Automóviles La Hispania, SA 

1069/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta SOBL21, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar ordinari, 
formalitzat amb Serrat Bus, SL 

1070/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta SOBL23, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar sanitari, 
formalitzat amb Falck VL Servicios Sanitarios, SL 

1071/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta SOBL27, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar ordinari, 
formalitzat amb Autocars Barba, SL 

1072/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta SOBL28, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar sanitari, 
formalitzat amb Grup Lafuente, SL 

1073/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta SOBL29, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar adaptat, 
formalitzat amb Autocars Barba, SL 
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1074/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta SOBL30, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar ordinari, 
formalitzat amb Empresa Sagalés, SA 

1075/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta SOBL31, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar sanitari, 
formalitzat amb Falck VL Servicios Sanitarios, SL 

1076/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta SOPC01A, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar ordinari, 
formalitzat amb Disbus 21, SL 

1077/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta SOPC02A, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar ordinari, 
formalitzat amb Empresa Sagalés, SA 

1078/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta SOPC06A, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar ordinari, 
formalitzat amb Empresa Sagalés, SA 

1079/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta SOPC10A, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar ordinari, 
formalitzat amb Empresa Sagalés, SA 

1080/2017  18 de juliol,   Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2017-2018 del contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de la ruta SOPC11A, corresponent a la categoria de transport escolar Transport escolar ordinari, 
formalitzat amb Autocars Barba, SL 

1081/2017  19 de juliol, Resolució SAD 22/039/2017  

1082/2017  19 de juliol, Revisió (inclou modificació) SAD 25/072/2016  

1083/2017  19 de juliol, Revisió (inclou modificació) SAD 29/091/2016  

1084/2017  19 de juliol, Baixa definitiva SAD 43/015/2015  

1085/2017  19 de juliol, Baixa definitiva SAD 18/083/2017  

1086/2017  19 de juliol, Altres  Autoritzar a la senyora C. Garrido a assitir i realitzar les hores extres a la Fira del Tomàquet. 

1087/2017  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 2017 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 segon trimestre de l’any 2017 i el pagament a favor dels portaveus dels grups polítics 
comarcals per sessió de Junta de Portaveus del segon trimestre de l’any 2017 

1088/2017  19 de juliol, Revisió (inclou modificació) SAD 18/074/2017  

1089/2017  19 de juliol, Revisió (inclou modificació) SAD 34/008/2008  

1090/2017  19 de juliol, Revisió (inclou modificació) SAD 34/060/2017  

1091/2017  19 de juliol,   Atorgar una subvenció màxima de tres mil euros (3.000 €) a l’AMPA del Centre d’Educació Especial Viver Castell de Sant Foix de 
Santa Maria de Martorelles, amb CIF G08850356, per poder fer front al dèficit pressupostari que els genera el servei de transport 
escolar per al curs 2016-2017 

1092/2017  19 de juliol, Modificació de crèdits núm.  13 

1093/2017  19 de juliol,   Aprovar l’assignació del compte corrent ES88 0182 6035 4002 0160 0971 del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per atendre 
ingressos i pagaments del projecte Turisme sostenible al Baix Montseny 



DECRETS DE GERÈNCIA 
 

1094/2017  20 de juliol,   Contractar els serveis de l’Associació Llavors Orientals, amb CIF G65690927, per dur a terme 6 visites a l’hort de l’Espelt i dos 
tallers pràctics relacionats amb el cultiu de varietats  locals de tomàquets del Vallès dins el marc de la VIII Fira del Tomàquet de 
varietats locals del Vallès 

1095/2017  20 de juliol,   Contractar els serveis de Radio Tele Taxi de Radio Difusión SA, amb CIF A08911745, per fer difusió de la VIII Fira del Tomàquet 
de varietats locals del Vallès mitjançant  l’emissió de 12 anuncis de 30 segons 

1096/2017  20 de juliol,   Contractar els serveis de l’Associació Gastronòmica CuinaVO, amb CIF G-66284019, per a la realització del show cooking 
d’elaboració de plats i tapes amb oli de varietat vera 

1097/2017  20 de juliol,   Contractar els serveis de l’Associació Gastronòmica CuinaVO, amb CIF G-66284019, per a la realització del show cooking  a la 
Plaça Perpinyà per la demostració culinària en l’elaboració de 6 receptes i 50 degustacions de cada recepta 

1098/2017  20 de juliol,   Contractar els serveis de Elink European Territorial Consultancy, Mònica Plana Culubret amb NIF 77917327C per a  la realització 
d’un mapa dels programes europeus d’interès pel Consell Comarcal i vinculats a la línia d’actuació del Servei d’Atenció Domiciliària 

1099/2017  20 de juliol, Altres  Autoritzar a la senyora E. García a assitir i a realitzar les hores extras a la Fira del Tomàquet. 

1100/2017  20 de juliol,   Finalització de contracte del senyor Ramon Tovias per baixa voluntària del programa Treball i Formació aprovat per la Resolució 
TSF/2496/2016. (Linia A) 

1101/2017  20 de juliol, Altres  Formació curs gratuït Georgina Miralpeix 

1102/2017  20 de juliol,   Autorització de formació curs gratuït de la senyora Marta González 

1103/2017  20 de juliol,   Declarar deserta la contractació menor del servei d’una agència de viatges que creï i comercialitzi productes i paquets turístics a la 
plataforma web www.turismevalles.com,  amb número d’expedient 62-C2017 

1104/2017  20 de juliol, Altres  Autorització formació gratuita Cristina Fontàs 

1105/2017  20 de juliol,   Modificació de saldos aplicacions pressupostàries d'ensenyament 

1106/2017  21 de juliol, Resolució SAD 34/063/2017  

1107/2017  21 de juliol, Resolució SAD 18/077/2017  

1108/2017  21 de juliol, Resolució SAD 01/026/2017  

1109/2017  21 de juliol, Revisió (inclou modificació) SAD 13/017/2011  

1110/2017  21 de juliol, Revisió (inclou modificació) SAD 34/015/2014  

1111/2017  21 de juliol, Revisió (inclou modificació) SAD 34/040/2016  

1112/2017  21 de juliol,   Adjudicar el contracte d’edició de l’Inventari general d’onomàstica del Vallès Oriental, número d’expedient 71-C2017, a Juanjo 
Calvo Calvo amb DNI 34095993 B pel preu de 3.160,00 euros, sense IVA, d’acord amb les condicions previstes al plec de 
prescripcions tècniques 

1113/2017  21 de juliol,   torgar el pagament de les despeses d'ITV del senyor Francisco Guerra Muñiz 

1114/2017  21 de juliol,   Adjudicar el contracte de tractament i neteja d’un fons documental, número d’expedient 72-C2017 a Berta Blasi Roig 

1115/2017  21 de juliol, Altres  Atorgar una gratificació per les substitucions al registre general i l'atenció al públic del mes de juliol 

1116/2017  21 de juliol, Altres  Atorgar una gratificació al senyor Jesús Martí en concepte de registre 

1117/2017  21 de juliol,   Adjudicar el contracte per a l’execució de les obres de reforma interior parcial de les plantes baixa i primera de la seu del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental a CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA, amb NIF A59082644, per un import de quaranta-sis mil cent 
setanta-dos euros amb noranta-vuit cèntims (46.172,98 EUR) amb l’IVA exclòs. 

1118/2017  21 de julio,   Atorgar una subvenció màxima de dos mil cinc-cents euros (2.500 €) al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, amb CIF 
G17125832, per al projecte 2811 Acompanyament internacional i promoció dels Drets Humans a Colòmbia. 

1119/2017  21 de juliol,   Declarar deserta la licitació del servei d’assessorament jurídic en matèria d’estrangeria (SAJE) del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental 



DECRETS DE GERÈNCIA 
 

1120/2017  21 de juliol,   Aprovar l’expedient 76-C2017 per a la contractació menor del Disseny, elaboració i redacció del document de diagnosi estratègica 
del Pla Estratègic del Vallès Oriental 

1121/2017  21 de juliol,   Contractar a JAD Solucions Informàtiques, SL, amb CIF B62168901, el servei d’allotjament de l’hostejament de la plana web de 
vallesjove.cat, pel termini d’un any i pel preu de 900 euros 

1122/2017  21 de juliol,   Atorgar una subvenció màxima de dos mil cinc-cents euros (2.500 €) al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, amb CIF 
G17125832, per al projecte 2937 de creació de la Xarxa LAONF per a la transformació no violenta del conflicte del Sàhara 
Occidental. 

1123/2017  21 de juliol,   Atorgar una subvenció màxima de dos mil cinc-cents euros (2.500 €) al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, amb CIF 
G17125832, al projecte 3056. Compra Pública ètica en matèria de respecte als Drets Humans i Drets Econòmics, Socials i Culturals  
en origen, distribució i destinataris finals. 

1124/2017  21 de julio,   Atorgar una subvenció màxima de dos mil cinc-cents euros (2.500 €)  a la Fundació Josep Comaposada-Sindicalistes Solidaris, 
amb NIF G-59936336, pel projecte 3056, per a dur a terme el projecte “Programa de Formació Treball Decent per a tots i totes 
2017-2018 Marroc. 

1125/2017  21 de juliol,   Aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Fundació Josep Comaposada – Sindicalistes Solidaris/UGT del Vallès 
Oriental, amb CIF G-59936336, mitjançant el Decret de Gerència núm. 348/2016, de 30 de març de 2016, per un import de dos mil 
euros (2.000 €). 

1126/2017  21 de juliol,   Aprovar l’expedient 64-C2017 per a la contractació menor del subministrament, transport inclòs, de material informàtic nou o 
reacondicionat 

1127/2017  21 de juliol,   Aprovació de la relació de factures número 528/2017 

1128/2017  21 de juliol, Baixa definitiva SAD 18/047/2015  

1129/2017  21 de juliol, Baixa definitiva SAD 34/006/2011  

1130/2017  21 de juliol, Baixa definitiva SAD 13/106/2016  

1131/2017  21 de juliol, Baixa definitiva SAD 13/028/2013  

1132/2017  21 de juliol, Baixa definitiva SAD 13/072/2015  

1133/2017  21 de juliol, Baixa definitiva SAD 13/103/2016  

1134/2017  21 de juliol, Baixa definitiva SAD 13/001/2012  

1135/2017  24 de juliol, Baixa definitiva SAD 33/044/2016  

1136/2017  24 de juliol, Baixa definitiva SAD 06/036/2016  

1137/2017  24 de juliol, Baixa definitiva SAD 14/038/2010  

1138/2017  24 de juliol, Baixa definitiva SAD 13/059/2014  

1139/2017  24 de juliol, Baixa definitiva SAD 13/079/2015  

1140/2017  24 de juliol, Baixa definitiva SAD 29/107/2017  

1141/2017  24 de juliol, Baixa definitiva SAD 29/043/2014  

1143/2017  24 de juliol,   atorgament del servei de transport adaptat a diversos usuaris. 

1142/2017  24 de juliol, Baixa definitiva SAD 06/051/2016  

1144/2017  24 de juliol, Baixa definitiva SAD 34/030/2016  

1145/2017  24 de juliol, Baixa definitiva SAD 34/033/2016  

1146/2017  24 de juliol, Baixa definitiva SAD 22/028/2016  

1147/2017  24 de juliol, Baixa definitiva SAD 25/031/2009  

1148/2017  24 de juliol, Baixa definitiva SAD 14/036/2015  

1149/2017  24 de juliol, Baixa definitiva SAD 29/057/2015  



DECRETS DE GERÈNCIA 
 

1150/2017  24 de juliol, Baixa definitiva SAD 29/010/2012  

1151/2017  24 de juliol, Altres  Autoritzar a la senyora N. Caellas a assistir al "Congreso de Privacidad". 

1152/2017  24 de juny, Altres  Atorgar al senyor Albert del Amor Parramón el períod de permís de compactació de la lactància que ha demanat 

1153/2017  24 de juliol, Baixa definitiva SAD 13/080/2015  

1154/2017  24 de juliol, Baixa definitiva SAD 22/027/2016  

1155/2017  24 de juliol, Baixa definitiva SAD 18/069/2016  

1156/2017  24 de juliol, Baixa definitiva SAD 27/009/2016  

1157/2017  24 de juliol, Baixa definitiva SAD 34/021/2014  

1158/2017  24 de juliol, Baixa definitiva SAD 18/023/2010  

1159/2017  24 de juliol, Baixa definitiva SAD 25/058/2015  

1160/2017  24 de juliol, Revisió (inclou modificació) SAD 22/026/2016  

1161/2017  24 de juliol, Resolució SAD 22/037/2017  

1162/2017  24 de juliol, Resolució SAD 11/019/2017  

1163/2017  24 de juliol, Resolució SAD 41/036/2017  

1164/2017  24 de juliol, Resolució SAD 07/046/2017  

1165/2017  25 de juliol,   Aprovar el padró corresponent al mes de juliol de 2017, per un import total de deu mil vuit-cents vuitanta-dos euros (10.882,00 
EUR), d’acord l’ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei de transport adaptat 

1166/2017  25 de juliol, Baixa temporal SAD 18/055/2016  

1167/2017  25 de juliol, Resolució SAD 07/045/2017  

1168/2017  25 de juliol, Resolució SAD 18/088/2017  

1169/2017  25 de juliol,   Atorgar l’ajut en concepte d’incentius del mes de juny als alumnes per l’assistència als cursos de Tècniques de venda, de 
Monitor/a lleure, menjador i activitats fisicoesportives i de pàgines web i apps mòbils 

1170/2017  25 de juliol, Altres  Despeses de quilometratge de juny i juliol del programa Treball i Formació d'acord amb la resolució TSF/2496/2016 

1171/2017  25 de juliol, Altres  Extinció de dos contractes del programa Treball i Formació d'acord amb la resolució TSF/2496/2016 per baixa voluntària (sr. 
Jordi Sanchez i sra.Mairame Diallo) 

1172/2017  25 de juliol, Altres  Finalitzacions dels contractes de 6 mesos de la Linia B del programa Treball i Formació TSF/2496/2016 

1173/2017  25 de juliol, Altres  Finalitzacions de contractes de 6 mesos, Línia A del programa Treball i Formació, d'acord amb la resolució TSF/2496/2016. 

1174/2017  26 de juliol, Resolució SAD 25/091/2017  

1175/2017  26 de juliol,   Aprovar l’expedient per a la contractació menor de SERVEI D’INTERPRETACIÓ 

1176/2017  26 de juliol, Altres  Finalització contracte de la senyora Anna Granados a instància seva 

1177/2017  26 de juliol, Altres  Rescabalar les despeses per raó de servei del mes de juny 

1178/2017  26 de juliol, Altres  Nòmina juliol 

1179/2017  26 de juliol,   incrementar l’autorització i disposició de la despesa a favor d’Interpret Solutions, SL, amb CIF B85004349, com a adjudicatària del 
contracte menor del servei d’interpretació del Consell Comarcal del Vallès per un import de dos mil sis-cents trenta amb quaranta-
dos euros (2.630,42 EUR) número d'operació 2017.4994 i número de relació 560NURI/2017, corresponents a la prestació del servei 
esmentat fins el 22 de setembre de 2017. 

1180/2017  26 de juliol,   Incrementar l’autorització i disposició de la despesa del contracte menor del servei d’assessorament jurídic en matèria 
d’estrangeria (SAJE) del Consell Comarcal del Vallès Oriental, per un import de mil nou-cents seixanta-quatre euros amb seixanta 
cèntims (1.964,60 EUR)  número d'operació 2017.5188 i número de relació 5712017, corresponents a la prestació del servei 
esmentat fins el 14 de novembre d 2017 
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1181/2017  26 de juliol,   Aprovar l’expedient de contractació ordinari número 2017-9-S del servei d’assessorament jurídic en matèria d’estrangeria (SAJE) 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental i convocar la licitació 

1182/2017  26 de juliol,   Contractar a Censier Publicinex, amb RCS Paris B 389 452 061, CODE TVA FR 22 389 452 061 i APE 73127, per dur a terme la 
inserció de l’espot publicitari del Nen Amagat als cinemes Méga Castillet i Castillet de Perpinyà per l’import de quatre mil tres - cents 
noranta - set coma quaranta euros (4.397,40 € IVA inclòs). 

1183/2017  26 de juliol, Contractació  de la senyora Anna Granados Playà 

1184/2017  26 de juliol, Altres  Nomenar com a funcionari interí al senyor Miguel granero 

1185/2017  26 de juliol, Revisió (inclou modificació) SAD 29/064/2015  

1186/2017  26 de juliol, Revisió (inclou modificació) SAD 07/027/2015  

1187/2017  26 de juliol, Revisió (inclou modificació) SAD 13/012/2011  

1188/2017  26 de juliol, Revisió (inclou modificació) SAD 07/005/2013  

1189/2017  26 de juliol, Revisió (inclou modificació) SAD 29/001/2009  

1190/2017  26 de juliol, Revisió (inclou modificació) SAD 29/038/2008  

1191/2017  26 de juliol, Altres  Cessar el senyor Raul Pérez com a funcionari interí a instància seva. 

1192/2017  26 de juliol, Altres  Revocar la reducció del 20% de la jornada laboral de la senyora Núria Maynou 

1193/2017  26 de juliol,   Aprovar les Línies Fonamentals del Pressupost elaborat per aquesta entitat local que servirà de base per a l'elaboració del 
Pressupost de l'any 2018 

1194/2017  26 de juliol, Contractació  del senyor Aitor González 

1195/2017  26 de juliol, Altres  Finalització contracte de la senyora M Teresa Ollé 

1196/2017  27 de juliol, Resolució SAD 13/113/2017  

1197/2017  27 de juliol,   Aprovar la signatura del conveni 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”, amb Software i suport informàtic, SL 

1198/2017  27 de juliol,   Acordar la baixa temporal del servei de transport adaptat atorgat a un usuari. 

1199/2017  27 de juliol,   Autoritzar, disposar, obligar i ordenar el pagament d’una despesa de set-cents cinquanta euros (750 €) al Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament, en concepte de quota de soci d’aquesta entitat per l’any 2017. 

1200/2017  27 de juliol,   Atorgar un ajut en concepte de beca als participants a l’acció formativa “Soldadura elèctrica, tic i mig-mag” i “Instal·lacions, 
reparacions, muntatges, estructures metàl·liques, serralleria i fusteria metàl·lica” 

1201/2017  27 de juliol, Resolució SAD 22/038/2017  

1202/2017  27 de juliol, Altres  Extinció del contracte de la senyora Cipriana Bertomeu a instància seva 

1203/2017  27 de juliol,   Contractació de la senyora Cipriana Bertomeu 

1204/2017  27 de juliol, Altres  Finalització de contracte de la senyora Judit López 

1205/2017  27 de juliol, Altres  Contractació de la senyora Judit López 

1206/2017  27 de juliol, Baixa definitiva SAD 29/076/2016  

1207/2017  27 de juliol, Baixa definitiva SAD 29/114/2017  

1208/2017  27 de juliol, Resolució SAD 13/115/2017  

1209/2017  27 de juliol,   Aprovar el contingut i la signatura del contracte de serveis del càlcul del cost per a dur a terme la gestió i prestació del Servei 
d’ajuda a domicili del Consell Comarcal del Vallès Oriental 

1210/2017  27 de juliol,   Aprovació de la relació de propostes de despesa número 576/2017 

1211/2017  27 de juliol,   Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta EOBL35 del CEE Montserrat Montero de 
Granollers 
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1212/2017  27 de juliol,   Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta POPC12 de l' Escola Marinada i l'Escola 
Can Parera de Montornès del Vallès 

1213/2017  27 de juliol,   Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta SOBL32 de l' Institut Marta Mata USEE de 
Montornès del Vallès 

1214/2017  27 de juliol,   1. Adjudicar el contracte de per a la realització d’un cens d’empreses, revisió de les infraestructures i serveis i detecció de 
naus i solars disponibles a Solucions Geogràfiques SCCL, NIF F66905183,  d’acord amb les condicions d’execució que 
s’assenyalen a l’informe tècnic, d’acord amb les condicions previstes al Plec de prescripcions tècniques i al Plec de clàusules 
administratives que regeixen aquest contracte 70-C2017 

1215/2017  27 de juliol,   Contractar els serveis de Publipress Media, SLU, del Grupo Godó amb CIF A08936643 per a la realització d’un publireportatge 
consistent en un article i un faldó de publicitat en el número especial del Què fem? província de Barcelona pel preu de quatre-cents 
euros (400EUR), IVA exclòs 

1216/2017  27 de juliol, Altres  Autoritzar a la senyora C Garrido a assistir i realitzar les hores extraordinaries al tast de la Fira del tomàquet. 

1217/2017  28 de juliol, Baixa definitiva SAD 29/097/2017  

1218/2017  31 de juliol, Resolució SAD 07/042/2017  

1219/2017  31 de juliol, Justificació i reposició bestreta de caixa fixa de Tresoreria   

1220/2017  31 de juliol, Justificació i reposició bestreta de caixa fixa de Gerència   

1221/2017  31 dejuliol, Resolució SAD 27/015/2017  

1222/2017  31 de juliol, Justificació bestreta de caixa fixa de TIC   

1223/2017  2 d'agost,   Adjudicar el contracte per al disseny, elaboració i redacció del document de diagnosi estratègica del Pla Estratègic del Vallès 
Oriental a Actíva Prospect Research & Solutions, SL, NIF B62799069, d’acord amb les condicions d’execució que s’assenyalen al 
punt 2, d’acord amb les condicions previstes al Plec de prescripcions tècniques i al Plec de clàusules administratives que regeixen 
aquest contracte 76-C2017 

1224/2017  2 d'agost,   Aprovar el suplement 76 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 

1225/2017  2 d'agost,   Aprovar el suplement 78 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 

1226/2017  2 d'agost, Altres  Nomenament de la senyora Encarnación Ramos  com a funcionària interina 

1227/2017  2 d'agost, Altres  Nomenar el senyor Enric Moran com a funcionari interí 

1228/2017  2 d'agost, Altres  Nòmina del mes d'agost 

1229/2017  2 d'agost de 
2017, 

Altres  Afegit de les despeses del programa treball i formació d'acord amb la resolució TSF/2496/2016 dels senyors Mohamed 
Beneich i Plasse Mendy que les van justificar posteriorment 

1230/2017  2 d'agost, Altres  Abonament de les vacances de la senyora Càndida Abeleira 

1231/2017  2 d'agost,   Adjudicar el contracte de 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, ull i fulla i pell de galàpet de la comarca del Vallès Oriental, al senyor Jordi Puig Roca, amb DNI 
79270959X, 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 

1232/2017  2 d'agost,   Aprovació de la relació de propostes de despesa número 595 

1233/2017  2 d'agost,   Aprovar la relació de factures número 585 

1234/2017  2 d'agost, Modificació de crèdits núm.  14 
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1235/2017  2 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”, prevista a la Resolució TSF/1910/2016, de 29 de juliol, amb Autoserveis d’Alimentació 
Bassa, SL 

1236/2017  2 d'agost,   Aprovar la signatura del conveni 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”, amb Fundació Privada Banc d'Aliments 

1237/2017  2 d'agost,   Aprovar la signatura del conveni 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”, amb Bitedian, SL 

1238/2017  2 d'agost,   Aprovar la signatura del conveni 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”, amb Muntatges Vidal-Torrents, SL 

1239/2017  2 d'agost,   Aprovar la signatura del conveni 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”, amb Stela Works, SL 

1240/2017  2 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”, prevista a la Resolució TSF/1910/2016, de 29 de juliol, amb SERVICIOS DE 
REPOSICIÓN 20 SL 

1241/2017  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”, prevista a la Resolució TSF/1910/2016, de 29 de juliol, amb el senyor Alexandre Volart 
Girabent. 

1242/2017  3 d'agost   Aprovar la relació de factures número 617 

1243/2017  3 d'agost Altres  Nomenament de la senyora Núria Rius com a membre d'un òrgan de selecció 

1244/2017  3 d'agost Modificació de crèdits núm.  Modificació núm 15 

1245/2017  3 d'agost   Aprovació de la relació de propostes de despesa 618 

1246/2017  4 d'agost   Aprovar la justificació de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Cardedeu, amb NIF P-0804500-G, mitjançant el Decret de 
Gerència núm. 1574/2016, de 12 de desembre 

1247/2017  4 d'agost   Atorgar una subvenció excepcional de quatre-cents euros (400 €) a l’Associació Educativa i Formativa TBCLASS, amb CIF G-
65359246, per al projecte Cap nen/a sense conte 

1248/2017  4 d'agost   1. Adjudicar el contracte de MANTENIMENT, PROGRAMACIÓ DE MILLORES, SUPORT TÈCNIC I POSICIONAMENT WEB 
DE TURISMEVALLÈS a ALTEREGO WEB SERVICES, SL., CIF B55087761, d’acord amb les condicions d’execució que 
s’assenyalen a l’informe tècnic, d’acord amb les condicions previstes al Plec de prescripcions tècniques i al Plec de clàusules 
administratives que regeixen aquest contracte (63-C2017). 

1249/2017  4 d'agost   Adjudicar el contracte administratiu per a la prestació del Servei de transport adaptat de la ruta TOBL08A del Centre Ocupacional 
el Trencadís de Montmeló del Consell Comarcal del Vallès Oriental a Cingles Bus, SA 

1250/2017  4 d'agost Modificació de crèdits núm.  16 

1251/2017  4 d'agost   Contractar la reparació de la coberta de la seu del Consell Comarcal, consistent en refer la impermeabilització de tela asfàltica en 
un tram d’uns tres metres de la trobada entre la coberta i la paret mitgera del costat nord i en imprimir una pintura impermeabilitzant 
al canaló de recollida d’aigües pluvials del vessant est de la coberta a EDIFICACIONS BARÓ, SL 

1252/2017  4 d'agost,   Aprovar el suplement 77 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 

1253/2017  4 d’agost   Contractar per la realització dinar i degustació de varietats locals de tomàquets a l’Associació Gastronòmica CuinaVO 

1254/2017  29 d'agost   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”, prevista a la Resolució TSF/1910/2016, de 29 de juliol, amb Associació Antaviana amb NIF G65178618. 
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1255/2017  29 d'agost   Iniciar la tramitació administrativa i aprovar l’expedient de contractació derivada de l’Acord marc del servei de transport escolar de 
la ruta TENO01 de l' escola Soler de Vilardell de Sant Celoni, corresponent a la categoria de Transport escolar ordinari 

1256/2017  29 d'agost   Contractació de la ruta de transport escolar POBL10 de l' Escola Lluís Piquer de Parets del Vallès categoria Transport escolar 
sanitari per al curs 2017-2018 

1257/2017  29 d'agost   Contractació de la ruta de transport escolar SOBL 33 de l' Institut Pic del Vent de Caldes de Montbui categoria Transport escolar 
sanitari per al curs 2017-2018 

1258/2017  31 d'agost   Donar compte de la finalització del compromís socioeducatiu relatiu a un menor. 

1259/2017  31 d'agost   Aprovar el contingut i la signatura del protocol de col·laboració en l’àmbit dels programes individuals d’atenció del servei d’ajuda a 
domicili amb  Bismart Business Intelligence Specialist Services, SL. 

1260/2017  31 d'agost Modificació de crèdits núm.  17 

1261/2017  31 d'agost   Aprovació de la relació de factures 622 

1262/2017  31 d'agost Altres  Prórroga contracte TO 

1263/2017  6 de 
setembre, 

Altres  Sol·licitud de compensació d'hores per indisposió del senyor JC 

1264/2017  6 de 
setembre, 

Altres  Autoritzar la devolució d'ingressos indeguts a favor de la senyora MS 

1265/2017  6 de 
setembre, 

Altres  Pagament i compensació Mancomunitat de la Vall del Tenes 

1266/2017  7 de 
setembre, 

Altres  647/2017 RELACIÓ A L'APROVACIO FACTURES FASE OP 

1267/2017  7 de 
setembre, 

Revisió (inclou modificació) SAD 14/031/2015  

1268/2017  8 de 
setembre, 

Resolució SAD 37/001/2017  

1269/2017  8 de 
setembre, 

Revisió (inclou modificació) SAD 33/014/2015  

1270/2017  8 de 
setembre, 

Justificació bestreta de caixa fixa de Gerència   

1271/2017  12 de 
setembre, 

Baixa definitiva SAD 01/024/2017  

1272/2017  12 de 
setembre, 

Baixa definitiva SAD 41/036/2017  

1273/2017  12 de 
setembre, 

Baixa definitiva SAD/29/053/2015  

1274/2017  12 de 
setembre, 

Baixa definitiva SAD/25/033/2013  

1275/2017  12 de 
setembre, 

Baixa definitiva SAD/13/013/2011  

1276/2017  12 de 
setembre, 

Baixa definitiva SAD/39/004/2010  
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1277/2017  13 de 
setembre, 

Revisió (inclou modificació) SAD 14/023/2014  

1278/2017  13 de 
setembre, 

Revisió (inclou modificació) SAD 01/026/2017  

1279/2017  13 de 
setembre, 

Altres  Autoritzar a la senyora GM a assistir al curs de sessions tècniques de rehabilitació en clau energètica. 

1280/2017  13 de 
setembre, 

  Contractació fora vortal de l'Àrea de polítiques Socials i Igualtat per la dispensació de kids i donar suport a les farmàcies en el 
programa d'intercanvi de xeringues del Vallès Oriental 

1281/2017  13 de 
setembre, 

  Aprovar la justificació del mes de abril corresponent a l’ajut individual de desplaçament per al curs 2016-2017 a l’alumne RRC 

1283/2017  13 de 
setembre, 

  Aprovar la justificació del mes de juny corresponent a l’ajut individual de desplaçament per al curs 2016-2017 a l’alumne RRC 

1282/2017  13 de 
setembre, 

Adjudicació  Adjudicació del contracte 74-C2017 sobre gestió dels ajuts de menjador 

1284/2017  13 de 
setembre, 

  Aprovar la justificació del mes de juny corresponent a l’ajut individual de desplaçament per al curs 2016-2017 a l’alumne JFA 

1285/2017  13 de 
setembre, 

  Aprovació d'un convei de col·laboració per a pràctiques no laborals en entorn productiu amb Distribuidora Internacional de 
Alimentación, SAU 

1286/2017  15 de 
setembre, 

Baixa definitiva 14/040/2010  

1287/2017  15 de 
setembre, 

Altres  Autoritzar a la senyora NMH a assitir al curs "El refugi en l'àmbit local". 

1288/2017  18 de 
setembre, 

Revisió (inclou modificació) SAD 25/073/2016  

1289/2017  18 de 
setembre, 

Revisió (inclou modificació) SAD 18/067/2016  

1290/2017  18 de 
setembre, 

Revisió (inclou modificació) SAD 18/068/2016  

1291/2017  18 de 
setembre, 

Revisió (inclou modificació) SAD 18/060/2016  

1292/2017  18 
desetembre, 

Revisió (inclou modificació) SAD 01/027/2017  

1293/2017  18 de 
setembre, 

Revisió (inclou modificació) SAD 01/028/2017  

1294/2017  18 de 
setembre, 

  Aprovar el suplement 88 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 

1295/2017  18 de 
setembre, 

  Autoritzar i disposar cent seixanta-vuit euros (168 €), amb càrrec a la partida 323.18.224.00 del Pressupost general d’ingressos i 
despeses del Consell Comarcal, corresponents a la pòlissa número 30-1014164 de FIATC Mutua de Seguros y Reaseguros a 
Prima Fija que dóna cobertura al Programa Joves per l’Ocupació 

1296/2017  18 de 
setembre, 

Adjudicació  Adjudicació Ruta POBL10 de l'Acord marc pel curs 2017-2018 
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1297/2017  18 de 
setembre, 

Adjudicació  Adjudicació Ruta SOBL33  de transport escolar sanitari pel curs 2017-2018 

1298/2017  18 de 
setembre, 

Adjudicació  Adjudicació Ruta TENO de transport sanitari ordinari pel curs 2017-2018 

1299/2017  18 de 
setembre, 

  de modificació del Decret de Gerència núm. 1442/2016, de 15 de novembre, corresponent a l'expedient SAD 13/058/2014. 

1300/2017  18 de 
setembre, 

Altres  Gratificacions 

1301/2017  18 de 
setembre, 

  Atorgar un ajut en concepte de beca als participants a l’acció formativa “Soldadura elèctrica, tic i mig-mag” 

1302/2017  19 de 
setembre, 

Altres  Autoritzar a la senyora E Planella a assistir i realitzar les hores al mercat no sedentari de Corró d'Avall. 

1303/2017  19 de 
setembre, 

  Atorgar el servei de transport d'adaptat a un usuari. 

1304/2017  19 de 
setembre, 

Resolució SAD 22/043/2017  

1305/2017  19 de 
setembre, 

Resolució SAD 13/121/2017  

1306/2017  19 de 
setembre, 

Resolució SAD 34/065/2017  

1307/2017  19 de 
setembre, 

  Atorgar un ajut en concepte de beca als participants a l’acció formativa “Control numèric” 

1308/2017  19 de 
setembre, 

Revisió (inclou modificació) SAD 34/008/2008  

1309/2017  19 de 
setembre, 

Revisió (inclou modificació) SAD 13/074/2015  

1310/2017  19 de 
setembre, 

Revisió (inclou modificació) SAD 13/027/2013  

1311/2017  19 de 
setembre, 

  Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i aprovar el pagament de la despesa de dotze euros (12 €) de la inscripció al CENTRE 
DE FORMACIÓ D'ADULTS CANOVELLES 

1312/2017  19 de 
setembre, 

  Aprovar la relació de propostes de despesa número 682 

1313/2017  19 de 
setembre, 

  Modificació de pressupost 18 

1314/2017  20 de 
setembre, 

Baixa definitiva SAD22/037/2017  

1315/2017  20 de 
setembre, 

Adjudicació  Adjudicació expedient 64-C2017 per a la contractació menor del subministrament, transport inclòs, d’ordinadors nous o 
reacondicionats. 

1316/2017  20 de 
setembre, 

  Aprovar la signatura del conveni 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”, amb Stela Works, SL 
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1317/2017  20 de 
setembre, 

Baixa definitiva SAD/06/053/2016  

1318/2017  20 de 
setembre, 

Altres  Autoritzar al Sr. J Vendrell a assistir al "Seminari de Dret Local". 

1319/2017  20 de 
setembre, 

  Cedir a Ediciones El Pa sel dret d’ús de diverses imatges 

1320/2017  20 de 
setembre, 

Revisió (inclou modificació) SAD 01/018/2016  

1321/2017  20 de 
setembre, 

Altres  Nòmina endarreriments 1% 2017 

1322/2017  21 de 
setembre, 

Altres  Autoritzar una gratificació de 215,10 € en concepte de retens. 

1323/2017  21 de 
setembre, 

  compensació i pagament al Consorci administratiu d'Educació especial Monterrat Montero. 

1324/2017  21 de 
setembre, 

Altres  Autoritzar al Sr. AT a assitir al curs de contractació en el sector públic. 

1325/2017  21 de 
setembre, 

Altres  Autoritzar al Sr. JM a assitir al “curs avançat sobre la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú per a les 
administracions públiques”. 

1326/2017  21 de 
setembre, 

Altres  Atorgar una gratificació al senyor Jesús Martí en concepte de registre 

1327/2017  21 de 
setembre, 

Altres  Rescabalar les despeses del mes de juliol del Programa Treball i Formació 

1328/2017  21 de 
setembre, 

Altres  Atorgar una gratificació per les substitucions al registre general i l'atenció al públic durant agost i setembre 

1329/2017  22 de 
setembre, 

Altres  Rescabalar les despeses d'ITV del vehicle de la senyora CGL 

1330/2017  22 de 
setembre, 

Altres  Autoritzar l'assitència al curs de nòmines i seguretat social a les senyores CBV, JL i alse senyors JME i JMR 

1331/2017  22 de 
setembre, 

  Devolució d'ingressos indeguts de la senyora TOB. 

1332/2017  22 de 
setembre, 

  d'atorgament, denegació i revocació d'ajuts de menjador per al curs escolar 2017/2018. 

1333/2017  22 de 
setembre, 

Resolució SAD 13/123/2017  

1334/2017  22 de 
setembre, 

Altres  Finalització contracte Teresa ollé 

1335/2017  22 de 
setembre, 

Altres  Productivitat 2016 

1336/2017  22 de 
setembre, 

Altres  Rescabalar les despeses per raó de servei dels mesos de juliol i agost 
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1337/2017  22 de 
setembre, 

Altres  Nòmina del mes de setmbre 

1338/2017  22 de 
setembre de 
2017, 

Altres  Aprovar la relació de factures número 663 

1339/2017  22 de 
setembre de 
2017, 

Resolució transport  Resolució mutu acord SOBL26 

1340/2017  22 de 
setembre de 
2017, 

Resolució mutu acord transport  Resolució mutu acord EOBL14 

1341/2017  22 de 
setembre, 

Resolució mutu acord transport  Resolució mutu acord POBL00 

1342/2017  22 de 
setembre, 

Adjudicació 77-C2017  Adjudicació contracte intèrprets 77-C2017 

1343/2017  22 de 
setembre, 

Aprovació exp EOBL36  Aprovació decret d'inici Cte derivat EOBL36 

1344/2017  22 de 
setembre, 

Aprovació inici exp SOBL34  Aprovació inici exp SOBL34 

1345/2017  22 de 
setembre, 

Aprovacio inici contracte POBL11  Aprovacio inici contracte POBL11 

1346/2017  25 de 
setembre, 

Altres  Autoritzar amb efectes retroactius a la senyora MG a assitir al “Taller pràctic sobre el servei INSTAMAPS-GEOLOCAL”. 

1347/2017  25 de 
setembre, 

Fora vortal  adjudicació fora vortal empresa JAD per a l'actualització i millores de la plana web del vallesjove.cat 

1348/2017  25 de 
setembre, 

Altres  Autoritzar al senyor A Gonzalez a assistir al primer Fòrum ENS. 

1349/2017  25 de 
setembre, 

Altres  Autoritzar a la senyora A Jane a assistir al primer Fòrum ENS. 

1350/2017  25 de 
setembre, 

Altres  Autoritzar a les senyores ARS i SMR, a assistir a la "diplomatura de postgrau en gestió pública dels serveis socials locals". 

1351/2017  26 de 
setembre, 

Altres  Revocar la reducció de la jornada laboral de la senyora AP 

1352/2017  27 de 
setembre, 

Altres  Ordenar la devolució de la taxa a la senyora MC 

1353/2017  27 de 
setembre, 

Baixa definitiva SAD 06/070/2017  

1354/2017  27 de 
setembre, 

  Aprovar el padró corresponent al mes de setembre de 2017, per un import total de catorze mil cent trenta-cinc euros amb setanta-
cinc cèntims d’euro (14.135,75 EUR), d’acord l’ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei de transport 
adaptat 
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1355/2017  27 de 
setembre, 

  Aprovació de la relació de factures número 710 

1356/2017  27 de 
setembre, 

  Aprovació de la relació de propostes de despesa número 711 

1357/2017  27 de 
setembre, 

Reactivació SAD 11/004/2012  

1358/2017  27 de 
setembre, 

Revisió (inclou modificació) SAD 25/086/2017  

1359/2017  27 de 
setembre, 

Revisió (inclou modificació) SAD 01/008/2015  

1360/2017  27 de 
setembre, 

Revisió (inclou modificació) SAD 34/005/2010  

1361/2017  27 de 
setembre, 

Revisió (inclou modificació) SAD 34/007/2010  

1362/2017  27 de 
setembre, 

Revisió (inclou modificació) SAD 14/024/2010  

1363/2017  27 de 
setembre, 

Revisió (inclou modificació) SAD 14/007/2012  

1364/2017  27 de 
setembre, 

Revisió (inclou modificació) SAD 14/041/2016  

1365/2017  27 de 
setembre, 

Resolució SAD 29/118/2017  

1366/2017  28 de 
setembre, 

Baixa definitiva SAD 22/026/2016  

1367/2017  28 de 
setembre, 

  aprovació de la contractació de la base de dades jurídica Lefebvre - El Derecho. 

1368/2017  28 de 
setembre, 

Fora Vortal Slow Food  autorització fora vortal de l'slow food de DL 

1369/2017  28 de 
setembre, 

  Aprovació inici exp 81-C2017 per la supervisió de la cap d'Àrea, dels coordinadors, dels tècnics i dels administratius de l'Àrea 

1370/2017  28 de 
setembre, 

Altres  Autoritzar a la senyora AR a realitzar la inspecció al mercat no sedentari de Canovelles. 

1371/2017  28 de 
setembre, 

Altres  Finalització contracte del senyor RT 

1372/2017  29 de 
setembre, 

Resolució SAD 29/117/2017  

1373/2017  29 de 
setembre, 

Resolució SAD 01/029/2017  

1374/2017  29 de 
setembre, 

Resolució SAD 01/030/2017  
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1375/2017  29 de 
setembre, 

Resolució SAD 18/090/2017  

1376/2017  29 de 
setembre, 

Resolució SAD 01/031/2017  

1377/2017  29 de 
setembre, 

  Declaració desert ruta EOBL36 de transport escolar sanitari 

1378/2017  29 de 
setembre, 

  Aprovacio inici expedient ruta SOBL35 de transport escolar sanitari 

1379/2017  29 de 
setembre, 

  Aprovar el Pla de seguretat i salut de les obres de reforma interior parcial de les plantes baixes i primera de l’edifici de la seu del 
Consell Comarcal 

1380/2017  29 de 
setembre, 

Altres  Autoritzar la devolució de la taxa del procés de selecció al senyor JP. 

1381/2017  29 de 
setembre, 

Altres  Nomenament com a funcionari interí del senyor JC 

1382/2017  29 de 
setembre, 

Contractació  del senyor MC 

1383/2017  29 de 
setembre, 

  Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Tagamanent per portar a terme l’execució de 
l’actuació Accions dirigides a la posada en marxa d'un espai de coworking i obrador d'empreses agroalimentàries a Tagamanent. 

1384/2017  29 de 
setembre, 

  Aprovació de la relació de factures 721 

1385/2017  2 d'octubre, Adjudicació  Adjudicació ruta SOBL34 de transport escolar sanitari 

1386/2017  2 d’octubre, Revisió (inclou modificació) SAD 41/020/2015  

1387/2017  2 d'octubre, Resolució SAD 01/019/2016  

1388/2017  2 d'octubre, Resolució SAD 06/048/2016  

1389/2017  2 d'octubre, Contractació  del senyor JFI 

1390/2017  04 d'octubre, Altres  Autoritzar al senyor A Vila a la compensació de les hores per indisposició amb la seva bossa d'hores. 

1391/2017  4 d'octubre,   Aprovació expedient EOBL36 per segon cop 

1392/2017  4 d'octubre, Adjudicació  Adjudicació ruta POBL11 

1393/2017  5 d'octubre, Resolució SAD41/047/2017  

1394/2017  5 d'octubre, Revisió (inclou modificació) 13/83/2015  

1395/2017  5 d'octubre, Revisió (inclou modificació) 11/17/2016  

1396/2017  5 d'octubre, Revisió (inclou modificació) 22/041/2017  

1397/2017  5 d'octubre, Revisió (inclou modificació) 13/084/2015  

1398/2017  5 d'octubre, Revisió (inclou modificació) 41/013/2014  

1399/2017  5 d'octubre,   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 20120620123132 

1400/2017  5 d'octubre,   Cancel·lar la garantia definitiva corresponent al contracte derivat de l’Acord marc del transport escolar de la ruta EOBL34 
constituïda per Grup Lafuente, SL de 1.108,80 euros, mitjançant certificat d’assegurança de caució d’1 d’agost de 2016 de Generali 
Espanya, SA de Seguros y Reaseguros amb número 2N-G-083000074 
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1401/2017  5 d'octubre,   Cancel·lar la garantia definitiva corresponent al contracte derivat de l’Acord marc del transport escolar de la ruta POBL02 
constituïda per Grup Lafuente, SL de 880 euros, mitjançant certificat d’assegurança de caució d’1 d’agost de 2016 de Generali 
Espanya, SA de Seguros y Reaseguros amb número 2N-G-083000072 

1402/2017  5 d'octubre,   Cancel·lar la garantia definitiva corresponent al contracte derivat de l’Acord marc del transport escolar de la ruta SOBL24 
constituïda per Grup Lafuente, SL de 1.232,00  euros, mitjançant certificat d’assegurança de caució d’1 d’agost de 2016 de Generali 
Espanya, SA de Seguros y Reaseguros amb número 2N-G-083000069. 

1403/2017  5 d'octubre,   Cancel·lar la garantia definitiva corresponent al contracte derivat de l’Acord marc del transport escolar de la ruta POBL06 
constituïda per Grup Lafuente, SL de 1372,80 euros, mitjançant certificat d’assegurança de caució d’1 d’agost de 2016 de Generali 
Espanya, SA de Seguros y Reaseguros amb número 2N-G-083000071. 

1404/2017  5 d'octubre,   Cancel·lar la garantia definitiva corresponent al contracte derivat de l’Acord marc del transport escolar de la ruta POPC17A 
constituïda per Autocares R.Fons, SA de 1.007,60 euros, mitjançant aval definitiu de 25 de juliol de 2016 de Banco Sabadell, SA 
inscrit al Registre Especial d’Avals amb el número 10001059007. 

1405/2017  5 d'octubre,   Cancel·lar la garantia definitiva corresponent al contracte derivat de l’Acord marc del transport escolar de la ruta POPC10A 
constituïda per Autocares R.Font, SA de 1.007,60 euros, mitjançant aval definitiu de 25 de juliol de 2016 de Banco Sabadell, SA 
inscrit al Registre Especial d’Avals amb el número 10001059008. 

1406/2017  5 d'octubre,   Cancel·lar la garantia definitiva corresponent al contracte derivat de l’Acord marc del transport escolar de la ruta SOBL04 
constituïda per Autocares R.Font, SA de 1.540,00 euros, mitjançant aval definitiu de 28 de juliol de 2016 de Banco Popular Español, 
SA inscrit al Registre Especial d’Avals amb el número 0042/001038. 

1407/2017  6 d'octubre, Altres  Realització d'hores extraòrdinaries de la senyora  NS 

1408/2017  6 d'octubre, fora vortal  Decret fora vortal actualització Guia modernista 

1409/2017  6 d'octubre, Altres  Autoritzar a les senyores NM i MC a assistir al curs "Les persones joves i l'habitatge. Estat de la qüestió i polítiques 
d'habitatge". 

1410/2017  6 d'octubre,   Aprovar el suplement 79 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 

1411/2017  6 d'octubre,   Prendre coneixement de l’acord notificat per l’Agència Tributària, delegació especial de Catalunya 

1412/2017  6 d'octubre, inici  exp 68-C2017  Decret inici aprovació expedient 68-C2017 

1413/2017  6 d'octubre, Altres  Autoritzar la inscripció a una jornada formativa al senyor JA 

1414/2017  9 d'octubre, Declaració desert SOBL35  Desert el procediment SOBL35 

1415/2017  9 d'octubre, Declaració desert EOBL36 (3º cop)  Declaració desert EOBL36 (3º cop) 

1416/2017  9 d'octubre, Revisió (inclou modificació) 06/027/2016  

1417/2017  9 d'octubre, Altres  Designar, amb efectes retroactius, al senyor J Viure a formar part com a vocal del tribunal qualificador del procés de selecció 
d’un enginyer/a  Consell Comarcal del Moianès. 

1418/2017  9 d'octubre, Resolució SAD 22/040/2017  

1419/2017  9 d'octubre, Resolució SAD 34/068/2017  

1420/2017  9 d'octubre, Altres  Deixar sense efectes el Decret de Gerència 1279/2017, de 13 de setembre de 2017 , on es va autoritzar a la senyora 
Georgina Miralpeix a assistir a una formació. 

1421/2017  9 d'octubre, Baixa definitiva SAD 06/016/2016  

1422/2017  9 d'octubre, Baixa definitiva SAD 25/064/2016  

1423/2017  9 d'octubre, Baixa definitiva SAD 06/015/2016  

1424/2017  9 d'octubre, Baixa definitiva SAD 18/053/2015  

1425/2017  9 d'octubre, Baixa definitiva SAD 18/001/2011  
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1426/2017  10 d'octubre,   Aprovació de la relació de factures 724 

1427/2017  10 d'octubre, Resolució SAD 34/064/2017  

1428/2017  10 d'octubre,   Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i aprovar el pagament de la despesa de la inscripció d'alumnes al CENTRE DE 
FORMACIÓ D’ADULTS VALLÈS i CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS MOLLET DEL VALLÈS 

1429/2017  10 d'octubre,   Deixar sense efecte l’aprovació de l’annex del conveni per a l’adquisició d’experiència professional en empreses en el marc del 
programa “Fem Ocupació per a Joves”, prevista a la Resolució TSF/1910/2016, de 29 de juliol, amb Tarpuna, SCC, aprovat 
mitjançant del Decret de Gerència 669/2017, de 18 de maig de 2017 

1430/2017  10 d'octubre,   Deixar sense efecte l’aprovació del conveni i l’annex per a l’adquisició d’experiència professional en empreses en el marc del 
programa “Fem Ocupació per a Joves”, prevista a la Resolució TSF/1910/2016, de 29 de juliol, amb Iber Protexion Laboral, SL, 

1431/2017  11 d'octubre,   d'atorgament, denegació i renúncies d'ajuts de menjador per al curs escolar 2017/2018. 

1432/2017  11 d'octubre,   d'atorgament del servei de transport adaptat a un usuari. 

1433/2017  13 d'octubre, Baixa definitiva SAD 25/063/2016  

1434/2017  13 d'octubre, Baixa definitiva SAD 06/066/2017  

1435/2017  13 d'octubre, Revisió (inclou modificació) SAD 29/066/2015  

1436/2017  13 d'octubre, Revisió (inclou modificació) SAD 07/005/2010  

1437/2017  13 d'octubre, Revisió (inclou modificació) SAD 07/008/2008  

1438/2017  13 d'octubre, Resolució SAD 14/046/2017  

1439/2017  13 d'octubre, Resolució SAD 25/094/2017  

1440/2017  16 d'octubre, Revisió (inclou modificació) SAD 29/033/2008  

1441/2017  16 d'octubre, Revisió (inclou modificació) SAD 41/028/2016  

1442/2017  16 d’octubre, Resolució SAD 18/091/2017  

1443/2017  16 d'octubre,   Aprovació inici contracte derivat acord marc EOBL36 (3ºcop) 

1444/2017  16 d'octubre, Revisió (inclou modificació) SAD 06/025/2016  

1445/2017  16 d'octubre, Altres  Modificació núm. 20 

1446/2017  16 d'octubre, Ruta SOBL35 (2º cop)  Aprovació expedient inici ruta SOBL35 (2º cop) 

1447/2017  16 d'octubre, Altres  Designar al senyor JM perquè formi part com a vocal del tribunal qualificador d'un procés de selecció. 

1448/2017  17 d'octubre, Baixa definitiva SAD 18/052/2015  

1449/2017  17 d'octubre, Revisió (inclou modificació) SAD 22/032/2017  

1450/2017  17 d'octubre, Revisió (inclou modificació) SAD 06/063/2017  

1451/2017  17 d'octubre, Revisió (inclou modificació) SAD 34/017/2008  

1452/2017  17 d'octubre, Revisió (inclou modificació) SAD 34/008/2008  

1453/2017  17 d'octubre, Revisió (inclou modificació) SAD 33/005/2015  

1454/2017  18 d'octubre , Ajuts individuals de desplaçament a alumnes  Compra d'arxiu fotogràfic a Miluna 3000 SL 

1455/2017  18 d'octubre, Baixa definitiva SAD 01 /025/2017  

1456/2017  18 d'octubre, desert Vortal 68-C2017  Declaració desert Vortal 68-C2017 

1457/2017  18 d'octubre, Resolució SAD 18/089/2017  

1458/2017  18 d'octubre, Revisió (inclou modificació) SAD 11/002/2012  

1459/2017  18 d'octubre, Altres  Finalització contracte de la senyora BXB 

1460/2017  19 d'octubre, Baixa definitiva SAD 13/045/2014  

1461/2017  19 d'octubre, Baixa definitiva SAD 13/056/2014  

1462/2017  19 d'octubre, Baixa definitiva SAD 13/096/2016  
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1463/2017  19 d'octubre, Contractació  de la senyora BXB 

1464/2017  19 d'octubre, Resolució SAD 33/059/2017  

1465/2017  19 d'octubre, Revisió (inclou modificació) SAD 22/029/2016  

1466/2017  20 d'octubre, Altres  Inici expedient 2017-6-S 

1467/2017  20 d'octubre, Altres  Atorgar una gratificació al senyor JME en concepte de registre 

1468/2017  20 d'octubre,   Atorgar una gratificació per les substitucions al registre general i l'atenció al públic durant el mes d'octubre 

1469/2017   

1470/2017  20 d'octubre, Altres  Rescabalar les despeses d'ITV del vehicle de la senyora ER 

1471/2017  20 d'octubre, Altres  Rescabalar les despeses d'ITV del vehicle de la senyora NS 

1472/2017  20 d'octubre, Altres  Autoritzar a les senyores EC, AP i SC a assistir al curs "Protego". 

1473/2017  20 d'octubre,   Aprovar el suplement 82 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 

1474/2017  20 d'octubre, Resolució SAD 34/066/2017  

1475/2017  20 d'octubre, Resolució SAD 25/092/2017  

1476/2017  20 d'octubre, Baixa temporal SAD 06/017/2016  

1477/2017  20 d'octubre , Adjudicació  Adjudicació vortal 81-C2017 de PSI 

1478/2017  20 d'octubre, Revisió (inclou modificació) SAD 11/007/2013  

1479/2017  20 d'octubre, Baixa definitiva SAD 06/049/2016  

1480/2017  20 d'octubre, Baixa definitiva SAD 06/04/2016  

1481/2017  20 d'octubre, Aprovació expedient vortal  Aprovació expedient 78-C2017 per dos aires acondicionats MAT 

1482/2017  20 d'octubre, Altres  Ajuts d'escolaritat 2017 

1483/2017  20 d'octubre, Altres  Ajuts d'estudis 2017 

1484/2017  23 d'octubre, Baixa definitiva SAD 07/038/2016  

1485/2017  23 d'octubre, Baixa definitiva SAD 07/018/2014  

1486/2017  23 d'octubre, Altres  Modificació pressupost número 21 

1487/2017  23 d'octubre, Altres  Autoritzar el pagament de les dietes per una Comissió de Serveis a la senyora NCP 

1488/2017  23 d'octubre, Altres  Atorgar una gratificació a la senyora Elisabeth Lavado 

1489/2017  23 d'octubre, Resolució SAD 29/116/2017  

1490/2017  23 d'octubre, Resolució SAD 14/048/2017  

1491/2017  23 d'octubre, Altres  Autoritzar a la senyora EGG a assistir a la 23a Nit de l’Empresari i a realitzar les hores. 

1492/2017  23 d'octubre, aprov inici vortal  Aprovació inici contracte vortal per segon cop 068-C2017 

1493/2017  23 d'octubre, Altres  Nomenament com a funcionari interí del senyor Joan Girbau 

1494/2017  23 d'octubre, Altres  Autoritzar a la senyora Encarnación Ramos González per tal que pugui assistir al curs “Eines pràctiques per a la planificació i 
gestió de projectes europeus” 

1495/2017  23 d'octubre, Altres  Autoritzar a la senyora EF a assistir al curs virtual de tractament de la informació escrita (nivell 3). 

1496/2017  23 d'octubre, Altres  Autortitzar al senyor ATA assistir al curs sobre la inspecció urbanística i inspecció d'activitats. No té cost econòmic. 

1497/2017  23 d'octubre, Altres  Autortitzar al senyor JMB a assistir al curs d'eines de gestió dells ervei d'abstament d'aigua. No té cost. 

1498/2017  23 d'octubre, Altres  Aprovar el contingut i la signatura d’un contracte de serveis amb Sociedad de Prevención de Asepeyo per un periode del 22 
de setembre de 2017 fins el 31 de gener de 2018. 

1499/2017  23 d'octubre,   Donar-se d’alta el servei de notificacions electròniques del Ministeri Hisenda i d’Administracions Públiques, en el portal 
http://notificaciones.060.es 

http://notificaciones.060.es/
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1500/2017  24 d'octubre, Justificació bestreta de caixa fixa de Gerència   

1501/2017  24 d'octubre, Justificació i reposició bestreta de caixa fixa de Tresoreria   

1502/2017  24 d'octubre, Justificació i reposició bestreta de caixa fixa de Tresoreria-efectiu   

1503/2017  24 d'octubre, Altres  Autoritzar l'ampliació de 50 llicències del software Visual Time. 

1504/2017  24 d'octubre,   Aprovació de la relació de propostes de despesa número 716 

1505/2017  24 d'octubre, Altres  Rescabalar les despeses per raó de servei del mes de setembre 

1506/2017  24 d'octubre, Altres  Nòmina mes d'octubre 

1507/2017  23 d'octubre, Baixa definitiva SAD 14/054/2010  

1508/2017  23 d'octubre, Baixa definitiva SAD 14/017/2010  

1509/2017  24 d'octubre, Altres  Autoritzar amb caràcter retroactiu a la senyora KS a assistir al curs d'eines avançades d'excel. 

1510/2017  24 d'octubre, Resolució SAD 29/120/2017  

1511/2017  24 d'octubre,   Aprovar el padró corresponent al mes d'octubre de 2017, d’acord l’ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del 
servei de transport adaptat 

1512/2017  25 d'octubre, Altres  Autortitzar a la senyora SA la realizació d'hores extraordinàries 

1513/2017  25 d'octubre, Fora vortal  Debats habitatge fora vortal 

1514/2017  25 d'octubre, Resolució SAD 33/058/2017  

1515/2017  25 d'octubre, Revisió (inclou modificació) SAD 18/058/2016  

1516/2017  25 d'octubre,   Obrir un expedient informatiu en relació amb la prestació del servei de transport adaptat de la ruta TOBL02 del CO Xavier 
Quincoces del Centre Especial de Treball Xavier Quincoces de la Roca del Vallès 

1517/2017  25 d'octubre, Altres  Reconèixer l’obligació amb càrrec a la partida 920.00230.00 del pressupost general d’ingressos i despeses per a l’any 2017 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 tercer trimestre de l’any 2017 i el pagament a favor dels portaveus dels grups polítics 
comarcals per sessió de Junta de Portaveus del tercer trimestre de l’any 2017 

1518/2017  25 d'octubre,   prendre coneixement de la finalització del compromís socioeducatiu d'un menor. 

1519/2017  25 d'octubre,   prendre coneixement de la finalització del compromís socioeducatiu d'un menor. 

1520/2017  25 d'octubre,   Obrir la fitxa del projecte: Revisió del servei de transport escolar 

1521/2017  25 d'octubre,   Obrir la fitxa del projecte: CAP A UNA GESTIÓ PROACTIVA DEL SAD (2017-2019) 

1522/2017  25 d'octubre,   Aprovació de la relació de factures número 769 

1523/2017  26 d'octubre, Baixa definitiva SAD 22/019/2015  

1524/2017  26 d'octubre,   Compensació de drets reconeguts i pagament amb  l'Ajuntament Vilalba Sassera 

1525/2017  26 d'octubre,   Compensació de drets reconeguts i pagament amb l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt 

1526/2017  25 d'octubre,   Compensació de drets reconeguts i pagament amb l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines 

1527/2017  26 d'octubre,   Compensació de drets reconeguts i pagament amb l'Ajuntament de Montmeló 

1528/2017  26 d'octubre,   Compensació de drets reconeguts i pagament amb l'Ajuntament de Bigues i Riells 

1529/2017  26 d'octubre,   d'atorgament del servei de transport adaptat. 

1530/2017  26 d'octubre, Revisió (inclou modificació) SAD 07/014/204  

1531/2017  27 d'octubre, Revisió (inclou modificació) SAD 27/008/2016  

1532/2017  27 d'octubre, Resolució SAD 25/093/2017  

1533/2017  27 d'octubre, Resolució SAD 06/072/2017  

1534/2017  27 d'octubre, Resolució SAD 06/073/2017  

1535/2017  27 d'octubre, Revisió (inclou modificació) SAD 14/012/2013  
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1536/2017  27 d'octubre, Revisió (inclou modificació) SAD 14/046/2010  

1537/2017  27 d'octubre, Revisió (inclou modificació) SAD 14/044/2016  

1538/2017  27 d'octubre,   Extingir el servei de transport adaptat corresponent un usuari. 

1539/2017  27 d'octubre,   Extingir el servei de transport adaptat corresponent a un usuari. 

1540/2017  30 d'octubre, Altres  Autoritzar a l'assistència del "VI Congrés Català de Salut Mental de la Infància i l'Adolescència-Trastorns de conducta en la 
Infància i l'adolescència" 

1541/2017  30 d'octubre, fora vortal  Fora vortal contractació disseny i maquetació d'un díptic/tríptic de la xarxa LismiVO 

1542/2017  30 d'octubre, desert EOBL  Declarar desert ruta EOBL36 per segon cop 

1543/2017  30 d'octubre,   d'aprovació d'un compromís socioeducatiu. 

1544/2017  30 d'octubre,   d'aprovació d'un compromís socioeducatiu. 

1545/2017  30 d'octubre,   d'atorgament d'ajuts de menjador per al curs escolar 2017/2018. 

1546/2017  30 d'octubre,   d'aprovació d'un contracte de pràctiques. 

1547/2017  30 d'octubre,   Resoldre el contracte amb Barcelona Espai Legal, Advocats SLP, amb NIF B64951668 

1548/2017  31 d'octubre, Resolució SAD 27/016/2017  

1549/2017  31 d'octubre, Resolució SAD 01/035/2017  

1550/2017  31 d'octubre, Baixa definitiva SAD 19/008/2015  

1551/2017  31 d'octubre,   Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i aprovar el pagament de la despesa de vint-i-set euros (27 €) de la inscripció al 
CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS CANOVELLES 

1552/2017  31 d'octubre, Baixa definitiva SAD 06/005/2016  

1553/2017  31 d'octubre,   Contractar a CUCH–AGUILERA LEGAL, SLP, amb NIF B 66 099 391, per dur a terme l’actuació professional 

1554/2017  31 d'octubre, Vortal 114-C2017  Contractació via Vortal de material d'oficina per Persones i Valors 

1555/2017  31 d'octubre, fora vortal CuinaVO  Fora Vortal de tomàquets de CuinaVO 

1556/2017  31 d'octubre, Altres  Extingir el contracte d’interinitat  temps complet del senyor JI amb efectes 31 d'octubre. 

1557/2017  31 d'octubre, Central de Compres RICOH  Compra equips multifunció 4 

1558/2017  31 d'octubre,   ajuts taxis per necessitats especials d'alumnes 

1559/2017  31 d'octubre, Altres  Autoritzar al Sr. AG a assistir al Fòrum Internacional de Turisme de Catalunya. 

1560/2017  2 de 
novembre, 

Adjudicació 087-C2017  Adjudicació estudi de cols exp 87-C2017 

1561/2017  2 de 
novembre, 

aprov inici exp 116-C2017  Inici expedient 116-C2017 

1562/2017  2 de 
novembre, 

Resolució SAD 01/032/2017  

1563/2017  2 de 
novembre, 

Vortal 112-C2017  Inici expedient 112-C2017 de curtmetratges 

1564/2017  2 de 
novembre, 

  Aprovar la signatura del conveni de col·laboració per a pràctiques no laborals en empreses - Programa d’experiència professional 
per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Subministres Electrònics Joma, SL” 

1565/2017  2 de 
novembre, 

  Inscriure la marca “Xarxa LISMIVO” a l’Oficina espanyola de patents i marques del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. 

1566/2017  3 de 
novembre, 

Altres  Cesar a la senyora MGG com a funcionaria interina amb efectes 5 de novembre. 



DECRETS DE GERÈNCIA 
 

1567/2017  03 de 
novembre, 

Altres  Autoritzar al senyor AC a assistir al curs d'energia solar. 

1568/2017  3 de 
novembre, 

Resolució SAD 01/034/2017  

1569/2017  3 de 
novembre, 

Revisió (inclou modificació) SAD 06/022/2016  

1570/2017  3 de 
novembre, 

Revisió (inclou modificació) SAD 41/003/2012  

1571/2017  3 de 
novembre, 

  Adjudicar el contracte de subministrament, transport i instal·lació de dos equips d’aire condicionat per a la seu del Consell 
Comarcal a MAYNOU, SL , EXPEDIENT VORTAL 78-C2017 

1572/2017  3 de 
novembre, 

  Aprovar l’expedient número Vortal 117-C2017  per a la contractació menor del subministrament, transport inclòs, d’un Firewall 
UTM 

1573/2017 6 de novembre SAD 01/033/2017 

1574/2017 6 de novembre SAD 06/074/2017 

1575/2017 8 de novembre SAD 01/033/2017 

1576/2017 8 de novembre SAD 06/074/2017 

1576/2017 8 de novembre SAD 13/087/2015 

1576/2017 8 de novembre SAD 13/081/2015 

1577/2017 8 de novembre SAD 06/019/2016 

1578/2017 8 de novembre SAD 07/006/2010 

1579/2017 8 de novembre Adjudicar el contracte de l’assessorament econòmic financer als membres de la Xarxa Productes de la Terra 

2017GER001580   10/11/2017 DEC_GER JUSTIFICACIÓ BCF TIC 10112017 

2017GER001581   10/11/2017 DEC_GER PROPOSTA DE DESPESA 807 09112017 

2017GER001582   10/11/2017 DEC_GER SAD EXTINCIÓ 13 004 2011 09112017 

2017GER001583   10/11/2017 DEC_GER SAD EXTINCIÓ 13/017/2011 09112017 

2017GER001584   10/11/2017 DEC_GER SAD EXTINCIÓ 41/025/2016 09112017 

2017GER001585   10/11/2017 DEC_GER SAD EXTINCIÓ 33/013/2015 09112017 

2017GER001586   09/11/2017 DEC_GER RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 795 09112017 

2017GER001587   14/11/2017 DEC_GER SAD 34/069/2017 14112017 

2017GER001588   14/11/2017 DEC_GER CONVENI PRACTIQUES ARXIU COMARCAL M TOST 14112017 

2017GER001589   14/11/2017 DEC_GER SAD 25/039/2013 decret modificació data servei 13112017 

2017GER001590   14/11/2017 DEC_GER SAD 14/043/2016 decret modificació data finalització servei 13112017 

2017GER001591   14/11/2017 DEC_GER 34/070/2017 13112017 

2017GER001592   14/11/2017 DEC_GER 18/094/2017 13112017 

2017GER001593   14/11/2017 DEC_GER 43/037/2017 13112017 

2017GER001594   14/11/2017 DEC_GER TANCAMENT COSE AAS 13112017 
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2017GER001595   14/11/2017 DEC_GER TANCAMENT COSE JMAS 13112017 

2017GER001596   14/11/2017 DEC_GER TANCAMENT COSE JOC 13112017 

2017GER001597   14/11/2017 DEC_GER TANCAMENT COSE JRAS 13112017 

2017GER001598   14/11/2017 DEC_GER TANCAMENT COSE MOC 13112017 

2017GER001599   14/11/2017 DEC_GER TANCAMENT COSE NAS 13112017 

2017GER001600   14/11/2017 DEC_GER SAD 25/010/2008 EXTINCIÓ 10112017 

2017GER001601   14/11/2017 DEC_GER SUPLEMENT 83 SURNE MUTUA DE SEGUROS 14112017 

2017GER001602   14/11/2017 DEC_GER SUPLEMENT 84 SURNE 14112017 

2017GER001603   14/11/2017 DEC_GER FINALITZACIO CONTRACTE MARTA CASTELLNOU 13112017 

2017GER001604   14/11/2017 DEC_GER FINALITZACIO CONTRACTE M VIRGINIA MARTINEZ 13112017 

2017GER001605   14/11/2017 DEC_GER FINALITZACIO CONTRACTE ADRIA CROS 13112017 

2017GER001606   15/11/2017 DEC_GER COMPENSACIÓ DEUTES AJ DE LES FRANQUESES 15112017 

2017GER001607   15/11/2017 DEC_GER DEV TAXES PROCES SELECCIO 13112017 

2017GER001608   15/11/2017 DEC_GER ADJUDICACIO PUBLIREPORTATGE LISMIVO CONTRAPUNT FORA VORTAL 15112017 

2017GER001609   15/11/2017 DEC_GER SUPLEMENT 85 SURNE 15112017 

2017GER001610   15/11/2017 DEC_GER ADJUDICACIÓ PUBLIREPORTATGE LISMIVO FORA VORTAL 15112017 

2017GER001611   17/11/2017 DEC_GER FORUM TURISME ESTHER GARCIA 16112017 

2017GER001612   17/11/2017 DEC_GER CV PRACTIQUES JXO BASSA 15112017 

2017GER001613   17/11/2017 DEC_GER APROVACIO PROPOSTA DESPESA 829 15112017 

2017GER001614   17/11/2017 DEC_GER RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 826 15112017 

2017GER001615   17/11/2017 DEC_GER NOMENAMENT TRIBUNAL SILVIA ARMENJACH 15112017 

2017GER001616   17/11/2017 DEC_GER RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 837 17112017 

2017GER001617   17/11/2017 DEC_GER SAD 14/049/2010 17112017 

2017GER001618   17/11/2017 DEC_GER SAD 18/092/2017 17112017 

2017GER001619   17/11/2017 DEC_GER SAD 29/112/2017 17112017 

2017GER001620   17/11/2017 DEC_GER SAD 11/018/2016 17112017 

2017GER001621   17/11/2017 DEC_GER SAD 37/002/2017 17112017 

2017GER001622   17/11/2017 DEC_GER SAD 18/095/2017 17112017 

2017GER001623   17/11/2017 DEC_GER SAD 06/075/2017 17112017 

2017GER001624   17/11/2017 DEC_GER SAD 06/077/2017 17112017 

2017GER001625   17/11/2017 DEC_GER FORM GRATUITA A COLOMA 17112017 



DECRETS DE GERÈNCIA 
 

2017GER001626   17/11/2017 DEC_GER FORM GRATUITA J ALABAU 17112017 

2017GER001627   17/11/2017 DEC_GER FORM GRATUITA J GIRBAU 17112017 

2017GER001628   17/11/2017 DEC_GER FORM GRATUITA J CASAS 17112017 

2017GER001629   17/11/2017 DEC_GER FORM GRATUITA J MADORELL 17112017 

2017GER001630   17/11/2017 DEC_GER JUSTIFICACIÓ I REPOSICIÓ BCF GERENT 17112017 

2017GER001631   17/11/2017 DEC_GER COMPENSACIO DEUTES AJ DE MOLLET DEL VALLES 17112017 

2017GER001632   17/11/2017 DEC_GER POST GRAU GOVERN LOCAL N MAYNOU 17112017 

2017GER001633   20/11/2017 DEC_GER SAD 13/125/2017 20112017 

2017GER001634   20/11/2017 DEC_GER SAD 19/003/2015 20112017 

2017GER001635   20/11/2017 DEC_GER FORM ENERG SOLAR A COLOMA 20112017 

2017GER001636   20/11/2017 DEC_GER INICI EXPEDIENT 110-C2017 20112017 

2017GER001637   20/11/2017 DEC_GER ADJUDICACIO SOBL 35 20112017 

2017GER001638   20/11/2017 DEC_GER DESERT EXPEDIENT 116-C2017 20112017 

2017GER001639   20/11/2017 DEC_GER RESOLUCIO AJUTS DE MENJADOR 17112017 

2017GER001640   21/11/2017 DEC_GER SAD 06/023/2016 21112017 

2017GER001641   21/11/2017 DEC_GER NOMINA NOVEMBRE 21112017 

2017GER001642   21/11/2017 DEC_GER GRATIFICACIO 21112017 

2017GER001643   21/11/2017 DEC_GER GRATIFICACIO REGISTRE NOVEMBRE 21112017 

2017GER001644   21/11/2017 DEC_GER GRATIFICACIO RECEPCIO NOVEMBRE 21112017 

2017GER001645   21/11/2017 DEC_GER DESPESES OCTUBRE 21112017 

2017GER001646   21/11/2017 DEC_GER AJUT ESCOLARITAT MARTA MONTAÑA 21112017 

2017GER001647   23/11/2017 DEC_GER MODIFCACIO 23 GENERACIO 22112017 

2017GER001648   24/11/2017 DEC_GER SAD 34/069/2017 ESMENA 23112017 

2017GER001649   24/11/2017 DEC_GER INICI EXPEDIENT 118-C2017 24112017 

2017GER001650   24/11/2017 DEC_GER CONTRACTACIO PROGRAMA GARANTIA JUVENIL LAURA VILASECA 24112017 

2017GER001651   24/11/2017 DEC_GER CONVENI PRACTIQUES ARXIU COMARCAL I RODRIGUEZ 24112017 

2017GER001652   24/11/2017 DEC_GER TRANSPORT ADAPTAT NOVEMBRE 24112017 

2017GER001653   24/11/2017 DEC_GER TRANSPORT ESCOLAR REBUTS 1R 24112017 

2017GER001654   24/11/2017 DEC_GER BESTRETA CARME TORRABADELLA 24112017 

2017GER001655   24/11/2017 DEC_GER CONTRACTACIO PROGRAMA GARANTIA JUVENIL A PEYCASAT 24112017 

2017GER001656   24/11/2017 DEC_GER CONTRACTACIO PROGRAMA GARANTIA JUVENIL HECTOR BOTEY 24112017 



DECRETS DE GERÈNCIA 
 

2017GER001657   24/11/2017 DEC_GER CONTRACTACIO PROGRAMA GARANTIA JUVENIL NORA OUDADES 24112017 

2017GER001658   27/11/2017 DEC_GER SAD 25/038/2013 24112017 

2017GER001659   27/11/2017 DEC_GER SAD 41/007/2013 24112017 

2017GER001660   27/11/2017 DEC_GER SAD 33/045/2016 24112017 

2017GER001661   27/11/2017 DEC_GER ADJUDICACIÓ EXPEDIENT 117-C2017 27112017 

2017GER001662   27/11/2017 DEC_GER PROPOSTA DESPESA 852 24112017 

2017GER001663   27/11/2017 DEC_GER RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 864 24112017 

2017GER001664   28/11/2017 DEC_GER INICI EXPEDIENT 122-C2017 27112017 

2017GER001665   29/11/2017 DEC_GER MODIFICACIO 23 PRESSUPOST 28112017 

2017GER001666   29/11/2017 DEC_GER SAD 14/045/2010 28112017 

2017GER001667   29/11/2017 DEC_GER SAD 14/034/2015 28112017 

2017GER001668   29/11/2017 DEC_GER SAD 14/035/2015 28112017 

2017GER001669   29/11/2017 DEC_GER SAD 18/093/2017 28112017 

2017GER001670   29/11/2017 DEC_GER SAD 41/038/2017 28112017 

2017GER001671   29/11/2017 DEC_GER SAD 18/034/2010 28112017 

2017GER001672   29/11/2017 DEC_GER SAD 43/031/2016 28112017 

2017GER001673   29/11/2017 DEC_GER CONTRACTACIO ESTHER ALMANSA 29112017 

2017GER001674   29/11/2017 DEC_GER NOMENAR FUNCIONARI INTERI O MARTINEZ 29112017 

2017GER001675   30/11/2017 DEC_GER CV TENO GALLIFA 2017-2018 29112017 

2017GER001676   30/11/2017 DEC_GER TENO LLIÇA AMUNT 2017-2018 29112017 

2017GER001677   30/11/2017 DEC_GER CV TENO MONTORNES 2017-2018 29112017 

2017GER001678   30/11/2017 DEC_GER CV TENO ROCA 2017-2018 29112017 

2017GER001679   30/11/2017 DEC_GER CV TENO ST PERE VILAMAJOR 2017-2018 29112017 

2017GER001680   30/11/2017 DEC_GER RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 897 29112017 

2017GER001681   17/11/2017 DEC_GER AUGMENT DESPESA SAGE 16112017 

2017GER001682   30/11/2017 2017GER001682   

2017GER001683   01/12/2017 DEC_GER CV TENO STA EULALIA RONÇANA 2017-2018 30112017 

2017GER001684   01/12/2017 DEC_GER CONTRACTACIO GUIA MODERNISTA 30112017 

2017GER001685   01/12/2017 DEC_GER CONTRACTACIO 109-C2017 30112017 

2017GER001686   01/12/2017 DEC_GER ADJUDICACIÓ LICITACIÓ SAJE 30112017 

2017GER001687   04/12/2017 2017GER001687   



DECRETS DE GERÈNCIA 
 

2017GER001688   04/12/2017 DEC_GER CESSIO FOTOGRAFIES OFICINA TURISME PARIS 02122017 

2017GER001683   01/12/2017 DEC_GER CV TENO STA EULALIA RONÇANA 2017-2018 30112017 

2017GER001684   01/12/2017 DEC_GER CONTRACTACIO GUIA MODERNISTA 30112017 

2017GER001685   01/12/2017 DEC_GER CONTRACTACIO 109-C2017 30112017 

2017GER001686   01/12/2017 DEC_GER ADJUDICACIÓ LICITACIÓ SAJE 30112017 

2017GER001687   04/12/2017 ADJUDICACIO MATERIAL D'OFICINA 114-C2017 

2017GER001688   04/12/2017 DEC_GER CESSIO FOTOGRAFIES OFICINA TURISME PARIS 02122017 

2017GER001689   05/12/2017 CONVENI UNED PRÀCTIQUES SERVEIS SOCIALS 

2017GER001690   05/12/2017 DEC_GER SAD 06/059/2017 05122017 

2017GER001691   05/12/2017 DEC_GER SAD 06/078/2017 05122017 

2017GER001692   05/12/2017 DEC_GER SAD 06/020/2016 05122017 

2017GER001693   05/12/2017 DEC_GER SAD 43/038/2017 05122017 

2017GER001694   05/12/2017 DEC_GER SAD 18/096/2017 05122017 

2017GER001695   07/12/2017 DEC_GER SAD 33/055/2017 BAIXA DEFINITIVA 07122017 

2017GER001696   07/12/2017 DEC_GER 18/097/2017 07122017 

2017GER001697   11/12/2017 EXCEPCIONALITAT CATERING INFANCIA 

2017GER001698   11/12/2017 CONTRACTACIO LOTS DE NADAL 

2017GER001699   11/12/2017 DEC_GER SAD 13/005/2013 MODIFICACIÓ DATA FINALITZACIÓ 07122017 

2017GER001700   11/12/2017 DEC_GER SAD 29/040/2014 MODIFICACIÓ DATA FINALITZACIÓ 07122017 

2017GER001701   12/12/2017 CESSIO DE FOTOGRAFIES DEL BANC D'IMATGES DEL CONSELL COMARCAL A L'EMPRESA V3RTICE 

2017GER001702   11/12/2017 DEC_GER FORA VORTAL ENERGIVITY 10122017 

2017GER001703   14/12/2017 ATORGAMENT GRATIFICACIO A LA SENYORA ANNA GRANADOS 

2017GER001704   14/12/2017 DEC_GER CONTRACTACIÓ PLANOL LLERONA 118-C2017 14122017 

2017GER001705   14/12/2017 PAGA EXTRA DE NADAL 

2017GER001706   14/12/2017 JUSTIFICACIO I REPOSICIO BCF TRESORERIA EFECTIU 

2017GER001707   14/12/2017 FORMACIÓ RAQUEL ESQUINA CURS CATALA C2 DECRET 

2017GER001708   14/12/2017 JUSTIFICACIO I REPOSICIO BCF TRESORERIA 

2017GER001709   14/12/2017 JUSTIFICACIO I REPOSICIO BCF GERENT 

2017GER001710   14/12/2017 DEC_GER SUPLEMENT SURNE NUMERO 86 13122017 

2017GER001711   14/12/2017 COMISSIO DE SERVEIS GILBERT NIUBO 

2017GER001712   14/12/2017 
AUTORITZAR AL SENYOR JORDI VENDRELL I ROS A L'ASSISTENCIA AL CONGRES ANUAL DE L'OBSERVATORI DE 
CONTRACTACIO PUBLICA 



DECRETS DE GERÈNCIA 
 

2017GER001713   15/12/2017 DEC_GER RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 874 14122017 

2017GER001714   15/12/2017 DEC_GER RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 894 14122017 

2017GER001715   15/12/2017 COMPENSACIO AJUNTAMENT SANTA EULALIA DE RONÇANA 

2017GER001716   15/12/2017 AUTORITZACIO HORES EXTRES GESTORES PIA 

2017GER001717   18/12/2017 NOMINA DESEMBRE 2017 

2017GER001718   18/12/2017 EXTINCIÓ CTE E. SALOMON 

2017GER001719   18/12/2017 CONTRACTACIÓ DE LA SENYORA ANNA MARRERO COM ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 

2017GER001720   18/12/2017 GRATIFICACIO REGISTRE DESEMBRE 2017 

2017GER001721   18/12/2017 GRATIFICACIO RECEPCIO DESEMBRE 2017 

2017GER001722   18/12/2017 DEC_GER SUPLEMENT 87 SURNE PERSONAL COL.LECTIU 18122017 

2017GER001723   18/12/2017 MODIFICACIO PRESSUPOST NÚMER 27 PSI AJUTS MENJADOR CURS 17-18 

2017GER001724   18/12/2017 MODIFICACIO DEL PRESSUPOST NÚMERO 26 DL: SOC LINEES 

2017GER001725   18/12/2017 Modificació de pressupost número 25 

2017GER001726   19/12/2017 DEC_GER MODIFICACIÓ COMPENSACIO DEUTES AJT MOLLET DEL VALLES 18122017 

2017GER001727   19/12/2017 LICITACIÓ FORMACIÓ MAGATZEMS 

2017GER001728   19/12/2017 LICITACIÓ FORMACIÓ TRANSVERSAL 

2017GER001729   19/12/2017 LICITACIÓ FORMACIÓ ADMINISTRATIUS 

2017GER001730   19/12/2017 INFORME DE SECRETARIA D’HORES EXTRES TIC 

2017GER001731   19/12/2017 RECONEIXER HORES EXTRES REALITZADES PER SSB CANOVES 

2017GER001732   19/12/2017 DESPESES NOVEMBRE 2017 

2017GER001733   19/12/2017 FINALITZACIO CONTRACTE SENYORA JUDITH LOPEZ 

2017GER001734   20/12/2017 INFORME PICA PICA DE NADAL 

2017GER001735   20/12/2017 FORMACIO MASTER SENYOR OSCAR FRIAS 

2017GER001736   20/12/2017 CONTRACTACIO DE LA SENYORA JUDITH LOPEZ 

2017GER001737   20/12/2017 REVOCACIO DE LA JORNADA DE LA SENYORA MARTA MONTAÑA 

2017GER001738   20/12/2017 INFORME EN RELACIO A L'ALTA D'ASSEGURANCES DE VIDA A FERRER I OJEDA 

2017GER001739   20/12/2017 Contractació acolliment urgència 2018 

2017GER001740   20/12/2017 Padró mensual relatiu al preu públic de transport adaptat - Desembre 

2017GER001741   20/12/2017 JUSTIFICACIO I REPOSICIO BCF TIC 

2017GER001742   20/12/2017 DEC_GER SAD 18/071/2016 20122017 

2017GER001743   20/12/2017 DEC_GER SAD 25/019/2012 20122017 



DECRETS DE GERÈNCIA 
 

2017GER001744   20/12/2017 DEC_GER SAD 25/086/2017 20122017 

2017GER001745   20/12/2017 DEC_GER SAD 22/023/2015 20122017 

2017GER001746   20/12/2017 DEC_GER SAD 01/027/2017 20122017 

2017GER001747   21/12/2017 DEC_GER SUPLEMENT SURNE 86 20122017 

2017GER001748   21/12/2017 DEC_GER RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 901 20122017 

2017GER001749   21/12/2017 DEC_GER SAD 29/118/2017 21122017 

2017GER001750   21/12/2017 DEC_GER SAD 29/024/2009 21122017 

2017GER001751   21/12/2017 DEC_GER SAD 29/032/2009 21122017 

2017GER001752   21/12/2017 DEC_GER SAD 14 046 2017 21122017 

2017GER001753   21/12/2017 
INFORME VALORACIO CONTRACTACIO MENOR DEL PLA DE COMUNICACIO PEL COWORKING-OBRADOR A 
TAGAMANENT 

2017GER001754   21/12/2017 INFORME MODIFICACIÓ PREU RUTA POBL03 

2017GER001755   21/12/2017 DEC_GER SAD 29/119/2017 21122017 

2017GER001756   21/12/2017 DEC_GER SAD 06/076/2017 21122017 

2017GER001757   21/12/2017 

INFORME DE VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES PER LA CONTRACTACIO MENOR DEL SERVEI DE 
CREACIO, DISSENY,  
REALITZACIO I PRODUCCIO D'UNA CAMPANYA DE VIDEO MARQUETING DE LA PLATAFORMA WEB 

2017GER001758   21/12/2017 DEC_GER SAD 25/029/2013 21122017 

2017GER001759   21/12/2017 DEC_GER SAD 06/021/2016 21122017 

2017GER001760   21/12/2017 DEC_GER SAD 22/024/2016 21122017 

2017GER001761   21/12/2017 DEC_GER SAD 29/063/2015 20122017 

2017GER001762   21/12/2017 DEC_GER SAD 25/091/2017 20122017 

2017GER001763   21/12/2017 DEC_GER SAD 22/017/2015 20122017 

2017GER001764   21/12/2017 DEVOLUCIO INGRES INDEGUT A IMSD 

2017GER001765   22/12/2017 DEC_GER SUBVENCIO ASSOCIACIO GARRIGA SECRETA 21122017 

2017GER001766   22/12/2017 DEC_GER SUBVENCIO EDUCACIO VIARIA CREU ROJA 21122017 

2017GER001767   22/12/2017 DEC_GER SUBVENCIO CONSELL ESPORTIU 2017 21122017 

2017GER001768   22/12/2017 DEC_GER POLISSA ACCIDENTS PROGRAMA EDUCACIO VIARIA 21122017 

2017GER001769   27/12/2017 NOMENAMENT CON FUNCIONARIA INTERINA DE LA SENYORA ENCARNACION RAMOS 

2017GER001770   27/12/2017 PAGAMENT DE LES INDEMNITZACIONS ALS CONSELLERS DEL 4t TRIMESTRE DE 2017 

2017GER001771   27/12/2017 NOMENAMENT COM A FUNCIONARI INTERI DEL SENYOR ALEJANDRO TORNAY 

2017GER001772   27/12/2017 DEC_GER JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ BALONMANO 2016 22122017 



DECRETS DE GERÈNCIA 
 

2017GER001773   27/12/2017 DEC_GER JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ CREU ROJA 2016 22122017 

2017GER001774   27/12/2017 DEC_GER SUBVENCIÓ EL 9NOU 2017 22122017 

2017GER001775   27/12/2017 DEC_GER SUBVENCIÓ AMICS DE LA UNIÓ 2016 22122017 

2017GER001776   27/12/2017 DEC_GER SUBVENCIO MEDIA INFO SBD VALLÈS EDUCA 22122017 

2017GER001777   27/12/2017 DEC_GER SUBVENCIÓ AMICS DE LA UNIÓ 2017 22122017 

2017GER001778   27/12/2017 CONTRACTACIO DE LA SENYORA BERTA XIMENES 

2017GER001779   27/12/2017 ATORGAMENTS D’AJUTS DE MENJADOR PER AL CURS ESCOLAR 2017/2018 

2017GER001780   27/12/2017 CONTRACTACIO DISSENY I DIFUSIO ACCIONS SECTOR AGROALIMENTARI 

2017GER001781   27/12/2017 ATORGAMENT AJUTS DE MENJADOR PER AL CURS ESCOLAR 2017/2018 

2017GER001782   27/12/2017 DEC_GER SAD 06/079/2017 27122017 

2017GER001783   28/12/2017 DEC_GER SUBVENCIÓ FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT GUATEMALA 22122017 

2017GER001784   28/12/2017 DEC_GER SUBVENCIÓ FUNDACIÓ BALONMANO GRANOLLERS XIX GRANOLLERS CUP 22122017 

2017GER001785   28/12/2017 FORMACIÓ TECNICS EN CONSUM S CAPDEVILA 

2017GER001786   28/12/2017 CONTRACTACIO DEL PROGRAMA DE NOMINES SAGE 200C 

2017GER001787   28/12/2017 DEC_GER RECONEIXEMENT OBLIGACIONS 930 28122017 

2017GER001788   28/12/2017 DEC_GER LICITACIÓ EPIS 2018 28122017 

2017GER001789   28/12/2017 JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA FORMACIÓ EN EL LLEURE- Sant Celoni 

2017GER001790   28/12/2017 JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA FORMACIÓ EN EL LLEURE-Caldes de Montbui 

2017GER001791   28/12/2017 AMPLIACIÓ DE LA JORNADA D'UN ENGINYER TÈCNIC DE L'ÀREA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 

2017GER001792   29/12/2017 INFORME EN RELACIO A LA CONTRACTACIO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIO 

2017GER001793   29/12/2017 INFORME DE GERÈNCIA - BAIXA DRETS I OBLIGACIONS D'EXERCICIS TANCATS 

2017GER001794   29/12/2017 CONTRACTACIÓ TREBALLADORA SOCIAL PER CANOVELLES 

2017GER001795   29/12/2017 COMPENSACIO AJUNTAMENT PARETS DEL VALLES 

2017GER001796   29/12/2017 DEC_GER SAD 39/004/2017 28122017 

2017GER001797   29/12/2017 DEC_GER SAD 34/063/2017 28122017 

2017GER001798   29/12/2017 DEC_GER SAD 29/122/2017 28122017 

2017GER001799   29/12/2017 DEC_GER SAD 13/129/2017 28122017 

2017GER001800   29/12/2017 DEC_GER SAD 25/095/2017 28122017 

2017GER001801   29/12/2017 CONTRACTACIÓ IMPRESSIONS PEL SECTOR AGROALIMENTARI 2018 

2017GER001802   29/12/2017 DEC_GER ANULAR DECRETS 1789 1790 1791 29122017 

2017GER001803   29/12/2017 COMPENSACIO DEUTES AJ DE CAMPINS 



DECRETS DE GERÈNCIA 
 

2017GER001804   29/12/2017 DEC_GER SAD 13/090/2015 MODIFICIACIÓ DATA SERVEI 29122017 

2017GER001805   29/12/2017 DEC_GER SAD 34/048/2017 BAIXA DEFINITIVA 29122017 

2017GER001806   29/12/2017 DEC_GER SAD 34/005/2011 MODIFICACIÓ DATA SERVEI 29122017 

2017GER001807   29/12/2017 DEC_GER SAD 06/054/2016 MODIFICACIÓ DATA SERVEI 29122017 

2017GER001808   29/12/2017 DEC_GER SAD 29/029/2009 MODIFICACIÓ DATA SERVEI 29122017 

2017GER001809   29/12/2017 DEC_GER JUSTIFICACIO LLEURE SANT CELONI 2017 29122017 

2017GER001810   29/12/2017 DEC_GER JUSTIFICACIO LLEURE CALDES DE MONTBUI 2017 29122017 

2017GER001811   29/12/2017 DEC_GER FORMACIO NETEJA TIF 29122017 

2017GER001812   29/12/2017 DEC_GER DESESTIMAR ABONAMENT INTERESSOS DEMORA AUTOCARS RAVIGO 29122017 

2017GER001813   29/12/2017 AMPLIACIO DE LA JORNADA D'UN ENGINYER TECNIC 
 


