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   DECRETS  DE  PRESIDÈNCIA  -  2016 

 

N Ú M. D A T A T  E  M  A 

1/2016 13 de gener Aprovació del llistat provisional d’amissions i exclusions d’un lloc de 
treball de tècnic/a superior de serveis jurídics adscrit a Secretaria 

2/2016 14 de gener Convocar una sessió ordinària de la Comissió de Govern del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, per al proper 20 de gener de 2016, a la seu 
de la corporació, ubicada al C/ Miquel Ricomà núm. 46, de Granollers, a les 
18 hores en primera convocatòria, i una hora després en segona 
convocatòria 

3/2016 14 de gener Convocar una sessió ordinària de la Junta de Portaveus del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, per al proper 20 de gener de 2016, a la seu 
de la corporació, ubicada al C/ Miquel Ricomà núm. 46, de Granollers, a les 
18.50 hores en primera convocatòria, i una hora després en segona 
convocatòria 

4/2016 14 de gener Convocar una sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, per al proper 20 de gener de 2016, a la sala de plens de la 
corporació, ubicada al carrer de Miquel Ricomà núm. 46, de Granollers, a 
les 19 hores en primera convocatòria, i 48 hores després en segona 
convocatòria. 

5/2016 18 de gener Comunicació de l’estat del deute a final de l’exercici 

6/2016 20 de gener Aprovació del llistat provisional d’admissions i exclusions d’un lloc de 
treball de tècnic/a d’igualtat adscrit a l’Àrea de Polítiques Socials i 
d’Igualtat 

7/2016 20 de gener Aprovació del llistat provisional d’admissions i exclusions d’un lloc de 
treball d’administratiu/va adscrit a l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat 

8/2016 20 de gener Aprovació del llistat provisional d’admissions i exclusions d’un lloc de 
treball d’arquitecte tècnic adscrit a l’Àrea de Medi Ambient i Territori 

9/2016 20 de gener Aprovació del llistat provisional d’admissions i exclusions d’un lloc de 
treball d’enginyer tècnic adscrit a l’Àrea de Medi Ambient i Territori 

10/2016 21 de gener Retenció de salaris del senyor VGC 

11/2016 21 de gener Retenció de salaris del senyor JIG 

12/2016 21 de gener Retenció de salaris del senyor FRG 

13/2016 27 de gener Aprovació del llistat provisional d’admissions i exclusions de tres llocs de 
treball d’orientador i prospector per al Programa Joves per l’ocupació 
adscrits a l’Àrea de Desenvolupament Local. 

14/2016 27 de gener Aprovació del llistat provisional d’admissions i exclusions de dos llocs de 
treball d’orientador i prospector per al Programa Fem Ocupació per a 
Joves adscrits a l’Àrea de Desenvolupament Local. 

15/2016 27 de gener Reconeixement de trienni a la senyora MGG 

16/2016 1 de febrer Acollir-nos al Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”, aprovat per Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona de 17 de desembre de 2015 

17/2016 1 de febrer Proposar la inscripció en el Registre d’instal·lacions destinades a 
activitats amb infants i joves de la modificació de capacitat de la 
instal·lació juvenil Casa de Colònies Molí de Can Xifré, que passa a ser 
de 60 places. 

18/2016 3 de febrer Convocar una sessió ordinària de la comissió informativa de les matèries 
competència del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, per al 
proper 10 de febrer de 2016, a la seu de la corporació, ubicada al carrer 
de Miquel Ricomà núm. 46, de Granollers, a les 17 hores en primera 
convocatòria, i una hora després en segona convocatòria 

19/2016 4 de febrer Designar als consellers comarcals, conselleres comarcals, gerent i caps 
d’Àrea en els àmbits sectorials de la Federació de Municipis de 
Catalunya 

20/2016 5 de febrer Proposar la inscripció en el Registre d’instal·lacions destinades a 
activitats amb infants i joves el canvi d’entitat titular de la instal·lació 
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juvenil aula de natura La Traüna que passa a ser la Fundació Catalana 
de l’Esplai. 

21/2016 5 de febrer Proposar la inscripció en el Registre d’instal·lacions destinades a 
activitats amb infants i joves el canvi d’entitat titular de la instal·lació 
juvenil granja escola La Farga del Montseny que passa a ser la Farga del 
Monseny,SL 

22/2016 5 de febrer Atorgar la prestació del servei d’entrada manual de a facturació a 
l’Ajuntament de Montmeló 

23/2016 10 de febrer Convocar una sessió ordinària de la Comissió de Govern del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, per al proper 17 de febrer de 2016, a la seu 
de la corporació, ubicada al C/ Miquel Ricomà núm. 46, de Granollers, a les 
17 hores en primera convocatòria, i una hora després en segona 
convocatòria 

24/2016 10 de febrer Designar als consellers comarcals, conselleres comarcals, gerent i caps 
d’Àrea en les comissions participatives de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques 

25/2016 15 de febrer Convocar una sessió del Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, per al proper 24 de febrer de 2016, a Sant Antoni de 
Vilamajor, a les 11 hores 

26/2016 24 de febrer Reconeixement de trienni a la senyora SPC 

27/2016 24 de febrer Reconeixement de trienni a la senyora ARS 

28/2016 24 de febrer Reconeixement de trienni a la senyora AB 

29/2016 24 de febrer Reconeixement de trienni a la senyora MCR 

30/2016 26 de febrer Acollir-nos al Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”, aprovat per Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona de 17 de desembre de 2015 

31/2016 3 de març Convocar una sessió ordinària de la comissió informativa de les matèries 
competència del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, per al 
proper 9 de març de 2016, a la seu de la corporació, ubicada al carrer de 
Miquel Ricomà núm. 46, de Granollers, a les 17 hores en primera 
convocatòria, i una hora després en segona convocatòria 

32/2016 7 de març Retenció de salaris del senyor JI 

33/2016 7 de març Retenció de salaris de la senyora EL  

34/2016 9 de març Convocar una sessió ordinària de la Comissió de Govern del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, per al proper 16 de març de 2016, a la seu de 
la corporació, ubicada al C/ Miquel Ricomà núm. 46, de Granollers, a les 18 
hores en primera convocatòria, i una hora després en segona convocatòria 

35/2016 9 de març Convocar una sessió ordinària de la Junta de Portaveus del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, per al proper 16 de març de 2016, a la seu de 
la corporació, ubicada al C/ Miquel Ricomà núm. 46, de Granollers, a les 
18.45 hores en primera convocatòria, i una hora després en segona 
convocatòria 

36/2016 9 de març Convocar una sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, per al proper 16 de març de 2016, a la sala de plens de la 
corporació, ubicada al carrer de Miquel Ricomà núm. 46, de Granollers, a 
les 19 hores en primera convocatòria, i 48 hores després en segona 
convocatòria. 

37/2016 9 de març Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental i la Federació d’Agrupacions de 
Defensa Forestal del Vallès Oriental relatiu a la prevenció activa i passiva 
dels incendis forestals en la comarca del Vallès Oriental 

38/2016 11 de març Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental 

39/2016 11 de març  Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana 

40/2016 11 de març Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Lliçà del Vallès per 
a la prestació del servei d’assessorament i orientació sociolaboral en el 
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municipi 

41/2016 11 de març Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès 
per a la prestació del servei d’assessorament i orientació sociolaboral en 
el municipi 

42/2016 11 de març  Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Bigues i Riells per 
a la prestació del servei d’assessorament i orientació sociolaboral en el 
municipi 

43/2016 16 de març Aprovació del llistat provisional d’admissions i exclusions d’un lloc de 
treball d’educador/a social, adscrit a l’Àrea de Polítiques Socials i 
d’Igualtat 

44/2016 16 de març Aprovació del llistat provisional d’admissions i exclusions d’un lloc de 
treball d’educador/a social, substitució maternitat,  adscrit a l’Àrea de 
Polítiques Socials i d’Igualtat 

45/2016 16 de març Retenció de salaris del senyor FGS 

46/2016 22 de març Retenció de salaris del senyor DPM 

47/2016 
 

23 de març Reconeixement de trienni a la senyora AF 

48/2016 23 de març Reconeixement de trienni a la senyora NM 

49/2016 23 de març Reconeixement de trienni a la senyora SM 

50/2016 23 de març Reconeixement de trienni a la senyora CRR 

51/2016 23 de març Reconeixement de trienni a la senyora NGD 

52/2016 23 de març Reconeixement de trienni al senyor FM 

53/2016 23 de març Reconeixement de trienni al senyor JP 

54/2016 23 de març Reconeixement de trienni al senyor GND 

55/2016 23 de març Reconeixement de trienni al senyor LCF 

56/2016 29 de març Atorgar assistència tècnica puntual en matèria de contractació d’un 
servei d’ordenació del trànsit i seguretat vial mitjançant control semafòric 
així com l’assistència en la licitació a l’Ajuntament de Vallgorguina 

57/2016 29 de març Aprovar el contingut i la signatura de l’addenda relativa a l’aportació 
econòmica de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2016 del conveni 
de col·laboració subscrit entre la Diputació de Barcelona i el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental per al funcionament d’un servei 
d’intermediació pels deutes de l’habitatge (SIDH) i del servei d’atenció 
ciutadana (SAC) 

58/2016 29 de març Reconèixer la concurrència de responsabilitat patrimonial del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, en relació amb el senyor JMB, pels fets 
ocorreguts el 7 d’abril de 2015 

59/2016 4 d’abril Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament  de Granollers i Granollers Audiovisual, SL en relació amb la 
Fira Guia’t. 

60/2016 8 d’abril Convocar una sessió ordinària de la comissió informativa de les matèries 
competència del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, per al 
proper 13 d’abril de 2016, a la seu de la corporació, ubicada al carrer de 
Miquel Ricomà núm. 46, de Granollers, a les 17 hores en primera 
convocatòria, i una hora després en segona convocatòria 

61/2016 8 d’abril Cedir, temporalment, l’ús de les carpes esmentades al fet primer, a 
l’Ajuntament de Vallromanes 

62/2016 12 d’abril Retenció de salaris de la senyora JB 

63/2016 13 d’abril Convocar una sessió ordinària de la Comissió de Govern del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, per al proper 20 d’abril de 2016, a la seu de la 
corporació, ubicada al C/ Miquel Ricomà núm. 46, de Granollers, a les 18 
hores en primera convocatòria, i una hora després en segona convocatòria 

64/2016 13 d’abril Convocar una sessió extraordinària de la Junta de Portaveus del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, per al proper 20 d’abril de 2016, a la seu de la 
corporació, ubicada al C/ Miquel Ricomà núm. 46, de Granollers, a les 
18.45 hores en primera convocatòria, i una hora després en segona 
convocatòria 
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65/2016 13 d’abril Convocar una sessió extraordinària del Ple del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, per al proper 20 d’abril de 2016, a la sala de plens de la 
corporació, ubicada al carrer de Miquel Ricomà núm. 46, de Granollers, a 
les 19 hores en primera convocatòria, i 48 hores després en segona 
convocatòria. 

66/2016 14 d’abril Reconeixement de triennis a la senyora PM 

67/2016 21 d’abril Retenció de salaris del senyor AC 

68/2016 25 d’abril Estimar el recurs d’alçada interposat l’1 d’abril de 2016 per la senyora 
SSG, amb DNI XXXX1985Y 

69/2016 25 d’abril Acollir-nos al Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”, aprovat per Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona de 17 de desembre de 2015 

70/2016 27 d’abril Reconeixement de triennis a la senyora NP 

71/2016 27 d’abril Reconeixement de trienni a la senyora GSY 

72/2016 27 d’abril Reconeixement de trienni a la senyora ELE 

73/2016 27 d’abril Aprovació del contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles per al cofinançament d’un 
projecte a Chinandega (Nicaragua) 

74/2016 27 d’abril Aprovació del Martorelles Fost de Campsentelles per al cofinançament 
d’un projecte a Chinandega (Nicaragua) 

75/2016 27 d’abril Cessió carpes Ajuntament de Campins 

76/2016 27 d’abril Cessió carpes Ajuntament de Granollers 

77/2016 27 d’abril Cessió carpes Ajuntament de les Franqueses del Vallès 

78/2016 27 d’abril Cessió carpes Ajuntament de Canovelles 

79/2016 29 d’abril Sol·licitar una subvenció de 263.500 euros per a la realització del 
projecte Ocupació a la Indústria Local i acollir-nos a la convocatòria 
2016-2017 i les condicions de regulació per a per a l’atorgament de 
subvencions en règim de concurrència competitiva de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona per 
promoure l’ocupació a la indústria local 

80/2016 4 de maig Convocar una sessió del Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, per al proper 12 de maig de 2016, a Lliçà d’Amunt, a les 
11 hores 

81/2016 4 de maig Aprovació del llistat provisional d’admissions i exclusions d’un lloc de 
treball d’arquitecte/a adscrit a l’Àrea de Medi Ambient i Territori 

82/2016 5 de maig Convocar una sessió ordinària de la comissió informativa de les matèries 
competència del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, per al 
proper 11 de maig de 2016, a la seu de la corporació, ubicada al carrer 
de Miquel Ricomà núm. 46, de Granollers, a les 17 hores en primera 
convocatòria, i una hora després en segona convocatòria 

83/2016 11 de maig Convocar una sessió ordinària de la Comissió de Govern del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, per al proper 18 de maig de 2016, a la seu de 
la corporació, ubicada al C/ Miquel Ricomà núm. 46, de Granollers, a les 18 
hores en primera convocatòria, i una hora després en segona convocatòria 

84/2016 11 de maig Convocar una sessió ordinària de la Junta de Portaveus del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, per al proper 18 de maig de 2016, a la seu de 
la corporació, ubicada al C/ Miquel Ricomà núm. 46, de Granollers, a les 
18.45 hores en primera convocatòria, i una hora després en segona 
convocatòria 

85/2016 11 de maig Convocar una sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, per al proper 18 de maig de 2016, a la sala de plens de la 
corporació, ubicada al carrer de Miquel Ricomà núm. 46, de Granollers, a 
les 19 hores en primera convocatòria, i 48 hores després en segona 
convocatòria. 

86/2016 12 de maig Embargament de salari 

87/2016 18 de maig Cessió carpes Ajuntament de la Garriga 

88/2016 18 de maig Aprovació Reglament 5es jornades gastronòmiques del tomàquet del 
Vallès 

89/2016 24 de maig Reconeixement de trienni a la senyora MRB 



5 - 11 

90/2016 24 de maig Reconeixement de trienni al senyor AF 

91/2016 24 de maig Modificar les clàusules dels plecs del contracte per a la prestació del 
servei d’acompanyants del servei públic de transport adaptat a 
l’expedient de contractació aprovat en Comissió de Govern de 20 d’abril 
de 2016 

92/2016 25 de maig Acollir-nos al Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”, aprovat per Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona de 17 de desembre de 2015 

93/2016 26 de maig Sol·licitar, d’acord les instruccions de presentació de sol·licituds sobre 
necessitats a efectes de les meses de concertació del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019” 

94/2016 30 de maig Atorgar assistència tècnica puntual en matèria d’arquitectura a 
l’Ajuntament de Cànoves i Samalús 

95/2016 31 de maig Modificar la clàusula 10 del Plec de prescripcions tècniques que regeix el 
contracte per a la prestació del servei d’acompanyants del servei públic 
de transport adaptat 

96/2016 1 de juny Cessió carpes Ajuntament de Granollers 

97/2016 2 de juny Resolució del recurs de reposició interposat el 31 de maig de 2015 pel 
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya contra les Bases 
que regeixen la convocatòria de les proves selectives per a la selecció i 
provisió de personal temporal aprovades pel Ple de 18 de maig de 2016, i 
publicades el 26 de maig de 2016 en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
 

98/2016 7 de juny Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració específic 
amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya en relació 
amb la transferència anual per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Vallès 
Oriental 

99/2016 8 de juny Convocar una sessió ordinària de la comissió informativa de les matèries 
competència del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, per al 
proper 15 de juny de 2016, a la seu de la corporació, ubicada al carrer de 
Miquel Ricomà núm. 46, de Granollers, a les 17 hores en primera 
convocatòria, i una hora després en segona convocatòria 

100/2016 8 de juny Aprovar protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució 
de situacions d’assetjament psicològic, sexual, per raó de sexe o 
orientació sexual i altres discriminacions a la feina 

101/2016 10 de juny Aprovar I Pla Intern d’Igualtat del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
(2016-2019) 

102/2016 15 de juny Sol·licitar una subvenció de 2.653.528,48 euros per a la realització del 
projecte “Turisme Sostenible al Baix Montseny” i Acollir-nos a l’Ordre 
GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores 
per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de 
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 
6 

103/2016 15 de juny Convocar una sessió ordinària de la Comissió de Govern del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, per al proper 22 de juny de 2016, a la seu de 
la corporació, ubicada al C/ Miquel Ricomà núm. 46, de Granollers, a les 17 
hores en primera convocatòria, i una hora després en segona convocatòria 

104/2016 16 de juny Aprovació del llistat provisional d’admissions i exclusions de dos llocs de 
treball d’educador/a social adscrits a l’Àrea de Polítiques Socials i 
d’Igualtat 

105/2016 16 de juny Aprovació del llistat provisional d’admissions i exclusions d’un lloc de 
treball d’auxiliar administratiu/va adscrit a l’Àrea de Polítiques Socials i 
d’Igualtat 

106/2016 16 de juny Aprovació del llistat provisional d’admissions i exclusions d’un lloc de 
treball de treballador/a social adscrits a l’Àrea de Polítiques Socials i 
d’Igualtat 

107/2016 16 de juny Aprovació del llistat provisional d’admissions i exclusions d’un lloc de 
treball de tècnic de gestió adscrit a l’Àrea de Desenvolupament Local 

108/2016 17 de juny Aprovar inicialment el Projecte executiu per a la reforma interior amb 
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afectació estructural parcial de la seu del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental 

109/2016 17 de juny Formular al·legacions a la Resolució emesa per la directora del Servei 
d’Ocupació de Catalunya de 30 de maig de 2016, relativa a l’acceptació 
de renúncia i d’inici d’expedient de revocació parcial de la subvenció 
atorgada, corresponent al programa Treball i Formació adreçat a les 
persones aturades 

110/2016 17 de juny Convocar una sessió ordinària de la Comissió especial de comptes del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, per al proper 13 de juliol de 2016, a la 
seu de la corporació, ubicada al C/ Miquel Ricomà núm. 46, de Granollers, 
a les 17.30 hores en primera convocatòria. 

111/2016 22 de juny Reconeixement de trienni a la senyora ER 

112/2016 22 de juny Reconeixement de trienni a la senyora NCP 

113/2016 22 de juny Reconeixement de trienni al senyor JVR 

114/2016 22 de juny Reconeixement de trienni al senyor JGO 

115/2016 22 de juny Reconeixement de trienni a la senyora EF 

116/2016 22 de juny Reconeixement de trienni a la senyora LH 

117/2016 22 de juny Formular al·legacions a la Resolució emesa per la directora del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya de 2 de juny de 2016, relativa a 
l’acceptació de renúncia parcial, modificació de la subvenció i d’inici 
d’expedient de revocació parcial de la subvenció atorgada, corresponent 
al programa Treball i Formació-RMI, d’acord amb l’informe emès per la 
cap de l’Àrea de 21 de juny de 2016 

118/2016 22 de juny Cessió de carpes Ajuntament de Granollers (festa major Blancs i blaus) 

119/2016 22 de juny Cessió de carpes Ajuntament de la Garriga 

120/2016 22 de juny Cessió de carpes Ajuntament de Granollers (Cloenda Col·legi Salvador 
Llovet) 

121/2016 27 de juny Atorgar la prestació d’assistència tècnica puntual a l’Ajuntament de 
Vallgorguina per a la valoració dels projectes tècnics corresponents a la 
licitació del servei de la llar d’infants municipal 

122/2016 29 de juny Atorgament ajuts de menjador i ampliació del termini de justificació 

123/2016 29 de juny Cessió de carpes Ajuntament de Vallromanes 

124/2016 6 de juliol Sol·licitar una subvenció de 400.000 euros per a la realització del 
projecte “Turisme Sostenible al Baix Montseny” i acollir-nos a l’Ordre 
EMC/145/2016, de 3 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al 
desenvolupament de plans de foment territorial del turisme, i es fa 
pública la convocatòria per a l’any 2016 

125/2016 6 de juliol Convocar una sessió ordinària de la comissió informativa de les matèries 
competència del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, per al 
proper 13 de juliol de 2016, a la seu de la corporació, ubicada al carrer 
de Miquel Ricomà núm. 46, de Granollers, a les 17 hores en primera 
convocatòria, i una hora després en segona convocatòria 

126/2016 13 de juliol Convocar una sessió ordinària de la Comissió de Govern del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, per al proper 20 de juliol de 2016, a la seu de 
la corporació, ubicada al C/ Miquel Ricomà núm. 46, de Granollers, a les 18 
hores en primera convocatòria, i una hora després en segona convocatòria 

127/2016 13 de juliol Convocar una sessió ordinària de la Junta de Portaveus del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, per al proper 20 de juliol de 2016, a la seu de 
la corporació, ubicada al C/ Miquel Ricomà núm. 46, de Granollers, a les 
18.45 hores en primera convocatòria, i una hora després en segona 
convocatòria 

128/2016 13 de juliol Convocar una sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, per al proper 20 de juliol de 2016, a la sala de plens de la 
corporació, ubicada al carrer de Miquel Ricomà núm. 46, de Granollers, a 
les 19 hores en primera convocatòria, i 48 hores després en segona 
convocatòria. 

129/2016 13 de juliol Estimar en part el recurs d’alçada interposat el 20 d’abril de 2016 per la 
senyora SAM, contra la prova primera de la convocatòria per a la 
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selecció i provisió de dos llocs de treball temporal aprovada pel Ple del 
Consell Comarcal, i publicada l’1 de febrer de 2016 en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona, pels motius que consten en el fonament de 
dret tercer d’aquest document. 
 

130/2016 20 de juliol Delegar les funcions de la Presidència del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental en el conseller comarcal i vicepresidenta segona, senyora Marta 
Vilaret i Garcia, del 5 al 16 d’agost de 2015, ambdós inclosos 

131/2016 20 de juliol Cessió de carpes Ajuntament de Canovelles 

132/2016 20 de juliol Cessió de carpes Ajuntament de La Garriga 

133/2016 20 de juliol Cessió de carpes Ajuntament de Granollers 

134/2016 25 de juliol Atorgament d’assistència tècnica puntual en matèria de medi ambient i 
enginyeria a l’Ajuntament de Caldes de Montbui 

135/2016 26 de juliol Reconeixement de trienni a la senyora AJM 

136/2016 26 de juliol Reconeixement de trienni al senyor JP 

137/2016 26 de juliol Reconeixement de trienni al senyor JF 

138/2016 26 de juliol Reconeixement de trienni a la senyora CA 

139/2016 26 de juliol Reconeixement de trienni a la senyora EG 

140/2016 26 de juliol Formular al·legacions a la Resolució emesa per la directora del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya de 28 de juny de 2016, relativa a 
l’acceptació de renúncia parcial, modificació de la subvenció atorgada i 
d’inici d’expedient de revocació parcial de la subvenció atorgada, 
corresponent al programa Treball i Formació-adreçat a persones 
aturades, prioritàriament de 30 anys o més, que hagin exhaurit la 
prestació per desocupació i/o subsidi, i s’obre la convocatòria per a l’any 
2013, d’acord amb l’informe emès per la cap de l’Àrea de 25 de juliol de 
2016 

141/2016 26 de juliol Sol·licitar el recurs per a l’exercici 2016 del Catàleg de concertació, en el 
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, aprovat per la Junta 
de Govern de la Diputació de Barcelona, de 26 de novembre de 2015 i 
aprovar la documentació addicional d’aquest recurs 

142/2016 26 de juliol Cessió carpes Campins 

143/2016 27 de juliol Incoació d’un expedient sancionador a Clece, SA 

144/2016 27 de juliol Convocar una sessió extraordinària de la Junta de Portaveus del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, per al proper 5 de setembre de 2016, a la seu 
de la corporació, ubicada al C/ Miquel Ricomà núm. 46, de Granollers, a les 
17.30 hores en primera convocatòria, i una hora després en segona 
convocatòria 

145/2016 27 de juliol Aprovar la justificació parcial tècnica i econòmica presentada el 20 de juliol 
de 2016, de la subvenció per a l’execució del projecte “Promoure l’ocupació 
a la indústria local al Vallès Oriental” per Resolució de 30 d’abril de 2015 
acordada per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 

146/2016 27 de juliol Aprovar la justificació tècnica i econòmica de la subvenció per a l’execució 
del projecte per a la realització del Programa Treball i Formació adreçat a 
persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció 
destinades a administracions locals i renúncia parcial 

147/2016 27 de juliol Iniciar l’expedient per deixar sense efecte el tràmit de registre corresponent 
a la comunicació prèvia a la posada en funcionament de l’alberg i a la 
comunicació de resolució de deficiències efectuades pel representant de la 
instal·lació juvenil Alberg de joventut Vallforners de Tagamanent 

148/2016 27 de juliol Aprovar la justificació tècnica i econòmica de la subvenció per a 
l’execució del projecte per a la realització del projecte “Treball i Formació" 
Persones aturades no perceptores (PANP), atorgada per Resolució del 
director del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, de 2 d’octubre de 
2015 i renúncia parcial 

149/2016 27 de juliol  Iniciar l’expedient per deixar sense efecte el tràmit de registre 
corresponent a la comunicació de resolució de deficiències i a la 
comunicació de canvi de titularitat efectuades pel representant de la 
instal·lació juvenil Casa de Colònies el Molí de Can Xifré de Montseny. 
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150/2016 28 de juliol Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb 
Promoció Econòmica de Sabadell, SL per a la impartició de la formació 
prevista en el marc del programa “Fem Ocupació per a Joves”, regulat 
per l’Ordre EMO/256/2015, de 5 d’agost 

151/2016 28 de juliol Aprovar la justificació tècnica i econòmica de la subvenció per dur a 
terme el desplegament de Xarxa d’Impulsors del Programa de Garantia 
Juvenil a Catalunya a la comarca, atorgada per Resolució del director del 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, de 20 d’abril de 2015 

152/2016 28 de juliol Acceptar la subvenció atorgada el 14 de juliol de 2016 de la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona per un import de 241.842,11 euros 
a destinar al projecte que s’executi en el període comprès entre el 10 de 
març de 2016 i fins el 31 d’agost de 2017 en el marc de les bases 
reguladores i convocatòria 2016-2017 de subvencions en règim de 
concurrència competitiva de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local 
de la Diputació de Barcelona per promoure l’ocupació a la indústria local 

153/2016 29 de juliol Reconeixement de trienni a la senyora ABA 

154/2016 29 de juliol Reconeixement de trienni al senyor FG 

155/2016 29 de juliol Reconeixement de trienni a la senyora AB 

156/2016 29 de juliol Reconeixement de trienni a la senyora ST 

157/2016 17 d’agost Convocar una sessió ordinària de la comissió informativa de les matèries 
competència del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, per al 
proper 5 de setembre de 2016, a la seu de la corporació, ubicada al 
carrer de Miquel Ricomà núm. 46, de Granollers, a les 17 hores en 
primera convocatòria, i una hora després en segona convocatòria 

158/2016 18 d’agost Aprovació del llistat provisional d’admissions i exclusions d’un lloc de 
treball d’enginyer/a tècnic/a adscrit a l’Àrea de Medi Ambient i Territori 

159/2016 31 d’agost Aprovació del llistat provisional d’admissions i exclusions d’un lloc de 
treball d’enginyer/a tècnic/a adscrit a l’Àrea de Medi Ambient i Territori 

160/2016 31 d’agost  Sol·licitar el contracte programa 2016-2016 relatiu al Servei d’Informació i 
Atenció a les Dones (SIAD) a l’Institut Català de les Dones.  

161/2016 5 de setembre Convocar una sessió ordinària de la Comissió de Govern del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, per al proper 7 de setembre de 2016, a la seu 
de la corporació, ubicada al C/ Miquel Ricomà núm. 46, de Granollers, a les 
17 hores en primera convocatòria, i una hora després en segona 
convocatòria 

162/2016 7 de setembre Aprovar la signatura del conveni i el seu corresponent annex per a 
l’adquisició d’experiència professional en empreses en el marc del 
programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya 
Joves per l'ocupació, previst a l’Ordre EMO/254/2015, de 5 d’agost, amb la 
senyora Montserrat Colomina Danti amb NIF 77286064S. 

163/2016 9 de setembre Convocar una sessió ordinària de la comissió informativa de les matèries 
competència del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, per al 
proper 14 de setembre de 2016, a la seu de la corporació, ubicada al 
carrer de Miquel Ricomà núm. 46, de Granollers, a les 17 hores en 
primera convocatòria, i una hora després en segona convocatòria 

164/2016 12 de setembre Sol·licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya la inclusió al Pla únic d’obres i serveis de 
Catalunya, per al període 2016-2017 

165/2016 13 de setembre Aprovar el projecte “Programa Fem Ocupació per a Joves” amb un 
pressupost total de 132.000 euros i sol·licitar-ne subvenció 

166/2016 14 de setembre Convocar una sessió ordinària de la Comissió de Govern del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, per al proper 21 de setembre de 2016, a la 
seu de la corporació, ubicada al C/ Miquel Ricomà núm. 46, de 
Granollers, a les 17 hores en primera convocatòria, i una hora després 
en segona convocatòria 

167/2016 14 de setembre Convocar sessió ordinària de la Junta de Portaveus del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, per al proper 5 de setembre de 2016, a la 
seu de la corporació, ubicada al C/ Miquel Ricomà núm. 46, de 
Granollers, a les 18.45 hores 
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168/2016 14 de setembre Convocar una sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, per al proper 21 de setembre de 2016, a la sala de plens de la 
corporació, ubicada al carrer de Miquel Ricomà núm. 46, de Granollers, a 
les 19 hores en primera convocatòria, i 48 hores després en segona 
convocatòria 

169/2016 21 de setembre Aprovació conveni amb el SOC per la cessió de les Aules CIFO Sabadell 

170/2016 21 de setembre Cessió de les carpes Ajuntament de Vallromanes 

171/2016 23 de setembre Reconeixement de trienni a la senyora Roser Santasmasas 

172/2016 28 de setembre Convocar una sessió del Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, per al proper 5 d’octubre de 2016, al CEE Montserrat 
Montero, a les 10.30 hores 

173/2016 29 de setembre Desistir de la sol·licitud efectuada pel que fa a la segona necessitat, 
corresponent a la solvència financera i formular una nova sol·licitud, en el 
mateix àmbit de solvència financera 

174/2016 29 de setembre Aprovar el projecte “Joves per l’Ocupació” amb un pressupost total de 
277.800 euros i sol·licitar-ne subvenció 

175/2016 30 de setembre Resolució expedient sancionador a Clece,SA.  

176/2016 6 d’octubre Acceptació de la subvenció per un import de 400.000 euros a destinar al 
Projecte “Turisme sostenible al Baix Montseny”.  

177/2016 13 d’octubre Convocar una sessió ordinària de la Comissió informativa de les matèries 
competència del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, per al 
proper 19 d’octubre de 2016, a la seu de la corporació, ubicada al carrer 
de Miquel Ricomà núm. 46, de Granollers, a les 17 hores en primera 
convocatòria, i una hora després en segona convocatòria 

178/2016 18 d’octubre Deixar sense efecte la comunicació prèvia de 8 de maig de 2015, número 
de registre d’entrada 1919, de canvi de nom i de capacitat de la 
instal·lació i la posterior comunicació de resolució de deficiències, de 29 
de gener de 2016, registre d’entrada número 384. 

179/2016 18 d’octubre Deixar sense efecte la comunicació prèvia de 6 de novembre de 2015, 
número de registre d’entrada 4731, de la posada en funcionament de 
l’alberg de joventut Vallforners per una capacitat total de 30 places i la 
posterior comunicació de resolució de deficiències, de 26 de maig de 
2016, registre d’entrada número 3012. 

180/2016 19 d’octubre Nomenar a la funcionària Núria Caellas i Puig com a suplent del senyor 
Jordi Vendrell i Ros en les funcions de secretari accidental del Consell  
Comarcal del Vallès Oriental.  
 

181/2016 19 d’octubre Designació LOCALRET 

182/2016 20 d’octubre Convocar una sessió ordinària de la Comissió de Govern del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, per al proper 26 d’octubre de 2016, a la seu 
de la corporació, ubicada al C/ Miquel Ricomà núm. 46, de Granollers, a 
les 17 hores en primera convocatòria, i una hora després en segona 
convocatòria 

183/2016  24 d’octubre Aprovar la correcció d’errades del Contracte programa 2016-2019 amb el 
Departament de Treball, Afers socials i Famílies per a la coordinació, la 
cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. 

184/2016 26 d’octubre Interposar un recurs de reposició contra la Resolució emesa per la 
directora del Servei d’Ocupació de Catalunya de 13 de setembre de 2016 
en el marc del Programa de Treball i Formació adreçat a persones 
aturades perceptores de la renda mínima d’inserció,  número d’expedient 
2014/PRMI/SPO/0011. 

185/2016 26 d’octubre Reconeixement de trienni a la senyora Josefa Recio 
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186/2016 26 d’octubre Recuperació de diversos punts d’autoconsulta i cessió a l’Ajuntament de 
Tagamanent 

187/2016 27 d’octubre Ordeno al senyor Josep Barbera i Boix, interventor que tramiti la 
documentació de la comunicació d’operacions de crèdit a curt termini, 
en que la informació pressupostària, comptable i financera relativa a 
aquest ens 

188/2016 9 de novembre Convocar una sessió ordinària de la Comissió informativa de les matèries 
competència del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, per al 
proper 16 de novembre de 2016, a la seu de la corporació, ubicada al 
carrer de Miquel Ricomà núm. 46, de Granollers, a les 17 hores en 
primera convocatòria, i una hora després en segona convocatòria 

189/2016 11 de novembre Interposar un recurs de reposició contra la Resolució emesa per la 
directora del Servei d’Ocupació de Catalunya de 28 de setembre de 2016 
en el marc del Programa de Treball i Formació adreçat a persones 
aturades perceptores de la renda mínima d’inserció,  número d’expedient 
2013/PRMI/SPO/0008 

190/2016 17 de novembre Convocar una sessió ordinària de la Comissió de Govern del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, per al proper 23 de novembre de 2016, a la 
seu de la corporació, ubicada al C/ Miquel Ricomà núm. 46, de 
Granollers, a les 18 hores en primera convocatòria, i una hora després 
en segona convocatòria 

191/2016 17 de novembre Convocar sessió ordinària de la Junta de Portaveus del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, per al proper 23 de novembre de 2016, a la 
seu de la corporació, ubicada al C/ Miquel Ricomà núm. 46, de 
Granollers, a les 18.45 hores 

192/2016 17 de novembre Convocar una sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, per al proper 23 de novembre de 2016, a la sala de plens de la 
corporació, ubicada al carrer de Miquel Ricomà núm. 46, de Granollers, a 
les 19 hores en primera convocatòria, i 48 hores després en segona 
convocatòria 

193/2016 23 de novembre Convocar una sessió extraordinària de la Comissió informativa de les 
matèries competència del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
per al proper 30 de novembre de 2016, a la seu de la corporació, ubicada 
al carrer de Miquel Ricomà núm. 46, de Granollers, a les 17 hores en 
primera convocatòria, i una hora després en segona convocatòria 

194/2016 23 de novembre Acollir-nos a l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, per la qual 
s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per 
al programa de Treball i Formació i a la Resolució TSF/2496/2016, de 3 
de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 

195/2016 23 de novembre Reconeixement de trienni a la senyora NR 

196/2016 23 de novembre Reconeixement de trienni al senyor MR 

197/2016 23 de novembre Reconeixement de trienni a la senyora AM 

198/2016 23 de novembre Reconeixement de trienni a la senyora PM 

199/2016 23 de novembre Reconeixement de trienni a la senyora MTC 

200/2016 23 de novembre Reconeixement de trienni a la senyora NS 

201/2016 30 de novembre Convocar una sessió extraordinària del Ple del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, per al proper 14 de desembre de 2016, a la sala de plens 
de la corporació, ubicada al carrer de Miquel Ricomà núm. 46, de 
Granollers, a les 19 hores en primera convocatòria, i 48 hores després en 
segona convocatòria 

202/2016 1 de desembre Convocar una sessió ordinària de la Comissió informativa de les matèries 
competència del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, per al 
proper 14 de desembre de 2016, a la seu de la corporació, ubicada al 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=763389&type=01&language=ca_ES
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carrer de Miquel Ricomà núm. 46, de Granollers, a les 18 hores en 
primera convocatòria, i una hora després en segona convocatòria 

203/2016 12 de desembre Convocar sessió extraordinària de la Junta de Portaveus del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, per al proper 14 de desembre de 2016, a la 
seu de la corporació, ubicada al C/ Miquel Ricomà núm. 46, de 
Granollers, a les 18.45 hores 

204/2016 12 de desembre Atorgar una bestreta al senyor IVV 

205/2016 14 de desembre Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del programa “Fem 
Ocupació per a Joves” 

206/2016 14 de desembre Convocar una sessió ordinària de la Comissió de Govern del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, per al proper 21 de desembre de 2016, a la 
seu de la corporació, ubicada al C/ Miquel Ricomà núm. 46, de 
Granollers, a les 13 hores en primera convocatòria, i una hora després 
en segona convocatòria 

207/2016 16 de desembre Aprovar el contingut i la signatura de l’addenda a la Fitxa 1 del 
Contracte programa 2016-2019 amb el Departament de Treball, Afers 
socials i Famílies per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració 
en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar 
social i polítiques d’igualtat 

208/2016 21 de desembre Completar la minuta del contracte de l’operació de tresoreria amb 
Bankia, SA, aprovada en sessió plenària de 14 de desembre de 2016 

209/2016 21 de desembre Reconeixement de trienni a la senyora NG 

210/2016 21 de desembre Reconeixement de trienni a la senyora SS 

211/2016 21 de desembre Reconeixement de trienni a la senyora TO 

212/2016 23 de desembre Ordeno al senyor Josep Barbera i Boix, interventor que tramiti la 
documentació de la comunicació d’operacions de crèdit a curt termini, en 
que la informació pressupostària, comptable i financera relativa a aquest 
ens 

213/2016 27 de desembre Aprovar, de nou, provisionalment la llista d’admissions i exclusions del 
procés de selecció d’una plaça de treballador social pel municipi de 
Canovelles 

 
 


