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   DECRETS  DE  PRESIDÈNCIA  -  2017 

 
N Ú M. D A T A T  E  M  A 

1/2017 11 de gener Comunicar l’estat del deute exercici 2016 

2/2017 13 de gener Convocar una sessió ordinària de la Comissió informativa de les matèries competència del Ple del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, per al proper 18 de gener de 2017, 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 

3/2017 19 de gener Convocar una sessió ordinària de la Comissió de Govern del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
per al proper 25 de gener de 2017, 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 

4/2017 19 de gener Convocar sessió ordinària de la Junta de Portaveus del Consell Comarcal del Vallès Oriental, per al 
proper 25 de gener d e2017, a la seu de la corporació, ubicada al C/ Miquel Ricomà núm. 46, de 
Granollers, a les 18.45 hores 

5/2017 19 de gener Convocar una sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, per al proper 25 de 
gener de 2017, 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 

6/2017 23 de gener Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental i l’Ajuntament de Lliçà de Vall per a la prestació del servei d’assessorament laboral juvenil 
en el municipi per a l’any 2017 

7/2017 23 de gener Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental i l’Ajuntament de La Llagosta per a la prestació del servei d’assessorament laboral juvenil 
en el municipi per a l’any 2017 

8/2017 23 de gener 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 per a la prestació del servei d’assessorament 
laboral juvenil en el municipi per a l’any 2017 

9/2017 23 de gener Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental i l’Ajuntament de Parets del Vallès per a la prestació del servei d’assessorament laboral 
juvenil en el municipi per a l’any 2017 

10/2017 23 de gener 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 laboral 
juvenil en el municipi per a l’any 2017 

11/2017 23 de gener 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 laboral 
juvenil en el municipi per a l’any 2017 

12/2017 25 de gener Aprovar provisionalment la llista d’admissions i exclusions de dues places de tècnic de salut 

13/2017 25 de gener Aprovar provisionalment la llista d’admissions i exclusions de tres places d’orientador i prospector 
laboral de la plantilla del personal laboral temporal per al  Programa d’experiència professional per 
a l’ocupació juvenil a Catalunya (Joves per l’ocupació). 

14/2017 25 de gener Aprovar provisionalment la llista d’admissions i exclusions d’una plaça de tècnic/a de gestió 
prospector laborals de la plantilla del personal laboral temporal i adscrits a l’Àrea de 
Desenvolupament Local per al programa “Fem Ocupació per a Joves” (8 mesos) 

15/2017 25 de gener Aprovar provisionalment la llista d’admissions i exclusions d’una plaça d’auxiliar d’administratiu/va, 
del grup de classificació C2, subescala auxiliar administratiu/va adscrita a l’Àrea de Polítiques 
Socials i d’Igualtat, de la plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal 

16/2017 25 de gener Aprovar provisionalment la llista d’admissions i exclusions d’una plaça de tècnic/a de gestió 
d’orientador i prospector laborals de la plantilla del personal laboral temporal i adscrits a l’Àrea de 
Desenvolupament Local per al programa “Fem Ocupació per a Joves” convocatòria 2016. (15 mesos de 
contracte). 

17/2017 25 de gener Reconeixement de trienni a la senyora LL 

18/2017 25 de gener Reconeixement de trienni a la senyora RP 

19/2017 25 de gener Reconeixement de trienni al senyor AA 

20/2017 25 de gener Reconeixement de trienni a la senyora CF 

21/2017 1 de febrer Aprovar provisionalment la llista d’admissions i exclusions d’una plaça de tècnic/a superior del grup 
de classificació A1, subescala tècnica Llicenciat en Pedagogia, escala d’administració general, de la 
plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal. 

22/2017 1 de febrer Aprovar provisionalment la llista d’admissions i exclusions d’una plaça d’educador/a social, del grup 
de classificació A2, subescala tècnica de gestió diplomat/da en educació social o habilitat/da, 
escala d’administració general, de la plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal i 
adscrita a l’Equip bàsic de serveis socials de Vilanova-Vallromanes. 

23/2017 1 de febrer Aprovar provisionalment la llista d’admissions i exclusions d’una plaça tècnic auxiliar d’acollida, del 
grup de classificació C1, subescala administratiu/va adscrita a l’Àrea Polítiques Socials i d’Igualtat, de la 
plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal 

24/2017 1 de febrer Sol·licitar els recursos per a l’exercici 2017 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 22 de 
desembre de 2016 i aprovar la documentació addicional d’aquests recursos 

25/2017 1 de febrer Sol·licitar un recurs per a l’exercici 2017 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 22 de 
desembre de 2016 i aprovar la documentació addicional d’aquest recurs 

26/2017 7 de febrer Mesa de contractació eina SAD 

27/2017 8 de febrer Presentar la documentació requerida per a l’actuació “Accions dirigides a la posada en marca d’un 
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espai de coworking i obrador d’empreses agroalimentàries”, amb el número de registre PMT 
1740004632 

28/2017 8 de febrer Afegir provisionalment un persona a la llista d’admissions i exclusions d’una plaça d’educador/a 
social, del grup de classificació A2, subescala tècnica de gestió diplomat/da en educació social o 
habilitat/da, escala d’administració general, de la plantilla del personal laboral temporal del Consell 
Comarcal i adscrita a l’Equip bàsic de serveis socials de Vilanova-Vallromanes. 

29/2017 10 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 15 de febrer de 2017, 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 

30/2017 10 de febrer Aprovar el 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 

31/2017 13 de febrer Aprovar provisionalment la llista d’admissions i exclusions d’una plaça de tècnic/a superior a 
jornada completa del grup de classificació A1, subescala tècnica, Responsable de l’Oficina 
d’Habitatge, escala d’administració general, de la plantilla del personal laboral temporal del Consell 
Comarcal. Adscrita a l’Àrea de Serveis Personals. 

32/2017 13 de febrer Aprovar provisionalment la llista d’admissions i exclusions d’una plaça d’administratiu/va, del grup de 
classificació C1, del grup de classificació C1, subescala administratiu/va adscrita a l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori, de la plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal 

33/2017 13 de febrer Aprovar provisionalment la llista d’admissions i exclusions d’una plaça de tècnic/a de superior a 
jornada completa del grup de classificació A1, subescala tècnica, enginyer informàtic de suport a la 
gestió d’expedients, escala d’administració general, de la plantilla del personal laboral temporal del 
Consell Comarcal adscrit al Servei de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de Secretaria. 

34/2017 13 de febrer Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental i l’Ajuntament de Montmeló per a la prestació del servei d’assessorament laboral juvenil en el 
municipi per a l’any 2017 

35/2017 13 de febrer Substitució de la Mesa de contractació de gestor  

36/2017 13 de febrer Informar favorablement la celebració de l’activitat “Open Night” al municipi de Granollers 

37/2017 15 de febrer Aprovar el contingut i la signatura del protocol per a la participació de la petita i mitjana empresa de 
la comarca del Vallès Oriental en els procediments de contractació menor del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental amb la UEI-Cerclem 

38/2017 15 de febrer Convocar una sessió ordinària de la Comissió de Govern del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
per al proper 22 de febrer de 2017, 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 

39/2017 20 de febrer Resolució del recurs interposat el 13 de gener de 2017 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 23 de novembre de 2016 i 
publicades al BOPB de 29 de desembre de 2016. 

40/2017 20 de febrer Presentar la documentació requerida per diverses actuacions DIBA 

41/2017 22 de febrer Reconeixement de trienni a la senyora SA 

42/2017 22 de febrer Reconeixement de trienni a la senyora TP 

43/2017 22 de febrer Reconeixement de trienni al senyor GM 

44/2017 22 de febrer Reconeixement de trienni a la senyora AP 

45/2017 23 de febrer Convocar una sessió del Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal del Vallès Oriental, per al proper 
1 de març de 2017, a la Sala Polivalent La Torreta de Montmeló, a les 11 hores 

46/2017 27 de febrer Aprovar la modificació del contingut del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Parets del 
Vallès, per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de salut 

47/2017 1 de març Aprovar provisionalment la llista d’admissions i exclusions de dues places d’administratiu per 
l’oficina d’habitatge.  

48/2017 1 de març Aprovar provisionalment la llista d’admissions i exclusions de tècnic de gestió per a l’oficina 
d’habitatge 

49/2017 1 de març Aprovar provisionalment la llista d’admissions i exclusions per un treballadors social a Bigues i 
Riells. 

50/2017 1 de març Aprovar provisionalment la llista d’admissions i exclusions per a un tècnic de treball social SEAIA 

51/2017 1 de març Aprovar provisionalment la llista d’admissions i exclusions per a una plaça d’administratiu de l’àrea 
de Persones i Valors. 

52/2017 10 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 15 de març de 2017, 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 

53/2017 10 de març 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 

54/2017 15 de març Acceptar la revocació parcial de la subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya corresponent al 
programa Treball i Formació adreçat a persones aturades, Ordre EMO/210/2013, de 2 de setembre. 

55/2017 15 de març Acceptar la documentació presentada pel senyor MT per un procés selectiu 

56/2017 15 de març Convocar una sessió ordinària de la Comissió de Govern del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
per al proper 22 de març de 2017, 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 

57/2017 15 de març Convocar sessió ordinària de la Junta de Portaveus del Consell Comarcal del Vallès Oriental, per al 
proper 22 de març de 2017, a la seu de la corporació, ubicada al C/ Miquel Ricomà núm. 46, de 
Granollers, a les 18.45 hores 
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58/2017 15 de març Convocar una sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, per al proper 22 de 
març de 2017, 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 

59/2017 15 de març Esmenar el punt 3 de la part dispositiva del Decret de Presidència 51/2017, d’1 de març 

60/2017 15 de març Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès 
Occidental per la cessió de la utilització dels drets i/o llicència d’ús del programa informàtic per a la 
gestió del Servei de transport escolar “Administració Transport Escolar CCVOC 1.0.1” 

61/2017 16 de març Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament  de Cardedeu en 
relació amb la Fira Guia’t 

62/2017 16 de març  Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament  de Montornès 
del Vallès en relació amb la Fira Guia’t 

63/2017 16 de març  Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament  de Granollers en 
relació amb l’Oficina Jove. 

64/2017 24 de març Reconeixement de trienni a la senyora AVR 

65/2017 24 de març Aprovar la modificació del primer punt de la part dispositiva del Decret de Presidència núm. 
53/2017, de 10 de març, relatiu al conveni de la Fira Guia’t amb l’Ajuntament de Granollers. 

66/2017 28 de març Cedir, temporalment, l’ús de les carpes esmentades al fet primer, a l’Ajuntament de Canovelles 

67/2017 28 de març Cedir, temporalment, l’ús de les carpes esmentades al fet primer, a l’Ajuntament de Granollers 

68/2017 29 de març Embargament de sous a la senyora MMN 

69/2017 10 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 19 d’abril de 2017, 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 

70/2017 18 d’abril Cedir, temporalment, l’ús de les carpes esmentades al fet primer, al Consorci Administratiu 
d’Educació Especial Montserrat Montero 

71/2017 18 d’abril Cedir, temporalment, l’ús de les carpes esmentades al fet primer, a l’Ajuntament de Figaró-
Montmany 

72/2017 18 d’abril Cedir, temporalment, l’ús de les carpes esmentades al fet primer, a l’Ajuntament de Canovelles 

73/2017 19 d’abril Cedir, temporalment, l’ús de les carpes esmentades al fet primer, a l’Ajuntament de Campins 

74/2017 21 d’abril Convocar una sessió ordinària de la Comissió de Govern del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
per al proper 26 d’abril de 2017, 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 

75/2017 24 d’abril 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 TSF/212/2016 de 29 de juliol, de modificació de l’Ordre 
EMO/256/2015, de 5 d’agost 

76/2017 24 d’abril Tancar l’expedient d’instal·lacions juvenils del Consell Comarcal del Vallès Oriental relatiu a la casa 
de colònies Mas Badó de Sant Quirze Safaja per pèrdua de la competència.  

77/2017 24 d’abril Atorgar el Premi LISMIVO 2016 d'inserció laboral de persones amb discapacitat 

78/2017 26 d’abril Aprovar la justificació tècnica i econòmica de la subvenció per dur a terme el Projecte Fem 
Ocupació per a Joves, atorgada per Resolució del director del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya, de 26 de novembre de 2015 

79/2017 4 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 10 de maig de 2017, 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 

80/2017 9 de maig Cedir, temporalment, l’ús de les carpes esmentades al fet primer, a l’Ajuntament de Sant Celoni 

81/2017 9 de maig Cedir, temporalment, l’ús de les carpes esmentades al fet primer, a l’Ajuntament de Sant Celoni 

82/2017 10 de maig Concedir renovació excedència voluntària a MB 

83/2017 10 de maig Convocar una sessió ordinària de la Comissió de Govern del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
per al proper 17 de maig de 2017, 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 

84/2017 10 de maig Convocar sessió ordinària de la Junta de Portaveus del Consell Comarcal del Vallès Oriental, per al 
proper 17 de maig de 2017, a la seu de la corporació, ubicada al C/ Miquel Ricomà núm. 46, de 
Granollers, a les 18.45 hores 

85/2017 10 de maig Convocar una sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, per al proper 17 de 
maig de 2017, 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 

86/2017 10 de maig Atorgar una bestreta al senyor IVV 

87/2017 15 de maig Cedir, temporalment, l’ús de les carpes esmentades al fet primer, a l’Ajuntament de Granollers 

88/2017 16 de maig Embargament de sous a la senyora MAGV 

89/2017 17 de maig Aprovació del llistat provisional d’admissions i exclusions d’un lloc de treball de director/a del 
projecte FEDER adscrit a l’Àrea de Medi Ambient i Territori 

90/2017 17 de maig Aprovació del llistat provisional d’admissions i exclusions d’un lloc de treball d’educador/a SEAIA 
adscrit a l’Àrea de Polítiques Socials de d’Igualtat 

91/2017 17 de maig Aprovació del llistat provisional d’admissions i exclusions d’un lloc de treball de treballador/a social 
adscrit a l’Àrea de Polítiques Socials de d’Igualtat 

92/2017 17 de maig Aprovació del llistat provisional d’admissions i exclusions de dues places de gestors/gestores PIA 
adscrits a l’Àrea de Polítiques Socials de d’Igualtat 

93/2017 19 de maig Embargament de sous a la senyora MGB 

94/2017 19 de maig  Suspendre provisionalment l’activitat de la Casa de colònies COLONIAL MONTSENY fins a 
l’esmena total de les mancances descrites en les actes de l’Agència de Salut Pública de Catalunya 



4 - 7 

de la Generalitat i del Consell Comarcal del Vallès Oriental transcrites en el setè i novè punt de la 
relació de fets d’aquest Decret, sens perjudici de l’inici de l’expedient sancionador que s’escaigui.  

95/2017 22 de maig Reconeixement de trienni al senyor HM 

96/2017 22 de maig Reconeixement de trienni al senyor RP 

97/2017 22 de maig Reconeixement de trienni a la senyora MCS 

98/2017 22 de maig Reconeixement de trienni a la senyora EL 

99/2017 24 de maig Aprovació del llistat provisional d’admissions i exclusions d’un lloc d’enginyer/a tècnic/a adscrit a 
l’Àrea de Medi Ambient i Territori 

100/2017 24 de maig Aprovació del llistat provisional d’admissions i exclusions d’un lloc d’arquitecte/a adscrit a l’Àrea de 
Medi Ambient i Territori 

101/2017 24 de maig Cedir, temporalment, l’ús de les carpes esmentades al fet primer, a l’Ajuntament de l’Ametlla del 
Vallès 

102/2017 29 de maig Convocar sessió ordinària de la Comissió especial de comptes del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, per al proper 14 de juny de 2017, a la seu de la corporació, ubicada al C/ Miquel Ricomà 
núm. 46, de Granollers, a les 16.45h en primera convocatòria 

103/2017 30 de maig Aprovació del llistat provisional d’admissions i exclusions d’un lloc d’arquitecte/a adscrit a l’Àrea de 
Medi Ambient i Territori 

104/2017 31 de maig Aprovació del llistat provisional d’admissions i exclusions d’un lloc d’enginyer/a tècnic/a adscrit a 
l’Àrea de Medi Ambient i Territori 

105/2017 1 de juny Atorgament d’assistència tècnica puntual en matèria de medi ambient i enginyeria a l’Ajuntament de 
Canovelles 

106/2017 5 de juny Aprovació del contingut  i la signatura de l’addenda relativa a l’aportació econòmica de la Diputació 
de Barcelona per a l’exercici 2017 i de modificació en relació amb el conveni de col·laboració per al 
funcionament d’un servei d’intermediació pels deutes de l’habitatge (SIDH) i del servei d’atenció 
ciutadana (SAC), 

107/2017 5 de juny  Acceptar els ajuts econòmics del Catàleg de serveis 2017 i del seu règim regulador, en el marc del 
Pla “Xarxa Governs Locals 2016-2019”, atorgats per Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 
de 27 d’abril de 2017 

108/2017 6 de juny Fixar la data de l’obertura del sobre número 2 dels licitadors presentats a la licitació del servei 
laboral de l’Oficina Jove del Vallès Oriental per al 8 de juny de 2017 a les 12 hores 

109/2017 6 de juny Cedir, temporalment, l’ús de les carpes a l’Ajuntament de Montseny 

110/2017 8 de juny Sol·licitud del diploma turístic de Catalunya per la Campanya Nen Amagat 

111/2017 9 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 10 de maig de 2017, 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 

112/2017 14 de juny Informar favorablement la celebració de l’activitat “Nit de l’aparador - Shopping Night” al municipi de 
La Garriga 

113/2017 14 de juny Cedir, temporalment, l’ús de les carpes a l’Ajuntament de Granollers 

114/2017 14 de juny Cedir, temporalment, l’ús de les carpes a l’Ajuntament de Parets del Vallès 

115/2017 14 de juny Cedir, temporalment, l’ús de les carpes a l’Ajuntament de Montmeló 

116/2017 14 de juny Aprovar la justificació tècnica i econòmica del programa contractació de joves en pràctiques regulat 
per l’Ordre TSF/1911/2016, d’1 d’agost, destinades a incentivar la contractació en pràctiques de 
joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, atorgada per Resolució del 
director del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, de 24 de novembre de 2016 

117/2017 14 de juny Acceptar la subvenció per a l’operació “Turisme sostenible al Baix Montseny”, presentada en el 
Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, per un import  de nou-cents 
cinquanta-set mil cinc-cents trenta-set euros amb nou cèntims (957.537,09 EUR). 

118/2017 15 de juny Convocar una sessió ordinària de la Comissió de Govern del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
per al proper 21 de juny de 2017, 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 

119/2017 15 de juny Convocar sessió extraordinària de la Junta de Portaveus del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
per al proper 14 de juny de 2017, a la seu de la corporació, ubicada al C/ Miquel Ricomà núm. 46, 
de Granollers, a les 18.45 hores 

120/2017 15 de juny Convocar una sessió extraordinària del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, per al proper 
14 de juny de 2017, 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 

121/2017 15 de juny Sol·licitar un recurs de Suport a l’atenció directa a dones i els seus fills i filles, a la Gerència 
d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona 

122/2017 16 de juny Aprovar les Bases d’adhesió a la campanya “6es Jornades gastronòmiques de tomàquets del 
Vallès” 

123/2017 16 de juny Aprovar la justificació Programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya 
Joves per l’ocupació regulat per EMO/254/2015 

124/2017 16 de juny Aprovar la modificació de la documentació justificativa del programa Fem Ocupació per a Joves, 
atorgada per Resolució del director del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, de 26 de novembre 
de 2015 

125/2017 16 de juny Cedir, temporalment, l’ús de les carpes a l’Ajuntament de La Roca del Vallès 

126/2017 21 de juny Reconeixement de trienni de la senyora AB 

127/2017 21 de juny Reconeixement de trienni del senyor RR 

128/2017 21 de juny Atorgar una bestreta al senyor IVV 

129/2017 21 de juny Aprovació del llistat provisional d’admissions i exclusions d’un lloc tècnic/a superior de serveis 
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jurídics adscrit a l’Àrea de Serveis Jurídics 

130/2017 21 de juny Aprovació del llistat provisional d’admissions i exclusions d’un lloc tècnic/a d’igualtat adscrit a l’Àrea 
de Polítiques Social i d’Igualtat. 

131/2017 21 de juny Aprovació del llistat provisional d’admissions i exclusions d’un lloc d’enginyer/a tècnic/a adscrit a 
l’Àrea de Medi Ambient i Territori. 

132/2017 21 de juny Aprovació del llistat provisional d’admissions i exclusions d’un lloc Tec. Aux. de Turisme adscrit a 
l’Àrea de Desenvolupament Local. 

133/2017 21 de juny Embargament de sous al senyor EMC 

134/2017 26 de juny  Sol·licitar una pròrroga per a l’ampliació en sis mesos del termini d’execució i justificació de la 
subvenció Projecte “Turisme sostenible al Baix Montseny”, atorgada de forma definitiva en virtut de 
l’Ordre EMC/145/2016, de 3 de juny per al desenvolupament de plans de foment territorial del 
turisme.  
 

135/2017 27 de juny Convocar una sessió del Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal del Vallès Oriental, per al proper 
5 de juliol de 2017, al Centre Cívic Salvador Fàbregas, a les 12.30 hores 

136/2017 27 de juny Convocar una sessió ordinària de la Comissió d’informe per a la redacció del Programa d’Actuació 
Comarcal, per al proper 5 de juliol de 2017, a la sala de plens de l’Ajuntament de Santa Maria de 
Palautordera, ubicada a la plaça de la Vila, 1, de Santa Maria de Palautordera, a les 16.30 hores en 
primera convocatòria 

137/2017 4 de juliol Desconvocar la sessió ordinària de la Comissió d’informe per a la redacció del Programa d’Actuació 
Comarcal, del proper 5 de juliol de 2017, per falta de quòrum i convocar una nova sessió, el 19 de 
juliol de 2017 a les 17h a la seu del Consell Comarcal 

138/2017 4 de juliol Esmenar la sol·licitud de pròrroga per a l’ampliació en sis mesos del termini d’execució i justificació 
de la subvenció Projecte “Turisme sostenible al Baix Montseny”, atorgada de forma definitiva en 
virtut de l’Ordre EMC/145/2016, de 3 de juny per al desenvolupament de plans de foment territorial 
del turisme 

139/2017 7 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 12 de juliol de 2017, 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 

140/2017 10 de juliol Delegar les funcions de la Presidència del Consell Comarcal del Vallès Oriental en el conseller 
comarcal i vicepresidenta primera, senyor Jordi Xena i Ibáñez, del 24 al 30 de juliol de 2017, 
ambdós inclosos. 
 
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 15 al 31 d’agost de 2017, 
ambdós inclosos. 

141/2017 10 de juliol Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb el Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya per a per a la cessió d’aules i espais al CIFO les Franqueses del Vallès 

142/2017 11 de juliol Cedir, temporalment, l’ús de les carpes a l’Ajuntament de Figaró-Montmany 

143/2017 11 de juliol Cedir, temporalment, l’ús de les carpes a l’Ajuntament de Lliçà de Vall 

144/2017 11 de juliol Cedir, temporalment, l’ús de les carpes a l’Ajuntament de la Roca del Vallès 

145/2017 11 de juliol Cedir, temporalment, l’ús de les carpes a l’Ajuntament de la Roca del Vallès 

146/2017 11 de juliol Cedir, temporalment, l’ús de les carpes a l’Ajuntament de la Parets del Vallès 

147/2017 11 de juliol Cedir, temporalment, l’ús de les carpes a l’Ajuntament de la Granollers 

148/2017 12 de juliol  Aixecar la suspensió provisional de l’activitat de la Casa de colònies COLONIAL MONTSENY. 

149/2017 14 de juliol Convocar una sessió ordinària de la Comissió de Govern del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
per al proper 19 de juliol de 2017, 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 

150/2017 14 de juliol Convocar sessió ordinària de la Junta de Portaveus del Consell Comarcal del Vallès Oriental, per al 
proper 19 de juliol de 2017, a la seu de la corporació, ubicada al C/ Miquel Ricomà núm. 46, de 
Granollers, a les 18.45 hores 

151/2017 14 de juliol Convocar una sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, per al proper 19 de 
juliol de 2017, 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 

152/2017 18 de juliol Renunciar a onze euros amb seixanta cèntims (11,60 €) de la subvenció concedida per dur a terme 
la contractació del personal tècnic de la Xarxa d’impulsors del Programa de Garantia Juvenil a 
Catalunya 

153/2017 18 de juliol Cedir, temporalment, l’ús de les carpes a l’Ajuntament de Montseny 

154/2017 18 de juliol Nomenar a la funcionària Núria Caellas i Puig, amb DNI núm. 52.163.187S, com a suplent del 
senyor Jordi Vendrell i Ros en les funcions de secretari accidental del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, des del 31 de juliol de 2017 fins el 4 d’agost de 2017 

155/2017 18 de juliol Nomenar a la funcionària Roser Tuset i Nicolau, amb DNI núm. 52150303B, com a suplent del 
senyor Josep Barbera i Boix en les funcions d’interventor/a del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, des del 4 d’agost de 2017 fins el 4 de setembre de 2017.  

156/2017 19 de juliol Interposar un recurs d’alçada 

157/2017 19 de juliol 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 

158/2017 24 de juliol Reconeixement de trienni de la senyora Carme Gómez Fernández 

159/2017 27 de juliol Aprovar la convocatòria per a seleccionar el llocs de treball temporals 

160/2017 1 d’agost Reconeixement de trienni al senyor Ignasi Valls 
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161/2017 1 d’agost Reconeixement de trienni al senyor Javier Vega 

162/2017 1 d’agost Reconeixement de trienni a la senyora Núria Nadal 

163/2017 30 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 4 de setembre de 2017, 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 

164/2017 4 de setembre Convocar una sessió ordinària de la Comissió de Govern del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
per al proper 6 de setembre de 2017, a la seu de la corporació, ubicada al C/ Miquel Ricomà núm. 
46, de Granollers, a les 17:00 hores en primera convocatòria, i una hora després en segona 
convocatòria. 

165/2017 5 de setembre Proposar la inscripció en el Registre d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves del 
canvi de persona administradora de la instal·lació juvenil Mas Po-Canyadó.  

166/2017 8 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 13 de setembre de 2017, 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 

167/2017 14 de setembre Convocar una sessió ordinària de la Comissió de Govern del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
per al proper 20 de setembre de 2017, 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 

168/2017 14 de setembre Convocar sessió ordinària de la Junta de Portaveus del Consell Comarcal del Vallès Oriental, per al 
proper 20 de setembre de 2017, a la seu de la corporació, ubicada al C/ Miquel Ricomà núm. 46, de 
Granollers, a les 18.45 hores 

169/2017 15 de setembre Convocar una sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, per al proper 20 de 
setembre de 2017, 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 

170/2017 16 de setembre Nomenar el senyor Marc Candela i Callado, conseller delegat de l’Àrea de Promoció Econòmica i 
Estudis 

171/2017 21 de setembre Convocar una sessió extraordinària de la Comissió de Govern del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, per al proper 22 de setembre de 2017, a la seu de la corporació, ubicada al C/ Miquel 
Ricomà núm. 46, de Granollers, a les 18.30 hores en primera convocatòria, i una hora després en 
segona convocatòria 

172/2017 22 de setembre Reconeixement de trienni al senyor AVP 

173/2017 22 de setembre Reconeixement de trienni a la senyora MPN 

174/2017 27 de setembre Cedir, temporalment, l’ús de les carpes a l’Ajuntament de Montseny 

175/2017 27 de setembre Aprovar la justificació econòmica de la subvenció destinada a dur a terme a la realització de les 
actuacions del Programa de Treball i Formació al Servei d’Ocupació de Catalunya 

176/2017 2 d’octubre Aprovar la convocatòria per a seleccionar els llocs de treball temporals 

177/2017 2 d’octubre Establir els serveis mínims 

178/2017 2 d’octubre Acollir-nos a la Resolució TSF/2162/2017, d'1 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a 
l'any 2017 per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació. 

179/2017 6 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 11 d’octubre de 2017, a la seu del Consorci de 
Normalització Lingüística, carrer Enric Prat de la Riba, 82, de Granollers, ubicada al carrer de 
Miquel Ricomà núm. 46, de Granollers, a les 17 hores en primera convocatòria, i una hora després 
en segona convocatòria 

180/2017 11 d’octubre Aprovació del llistat provisional d’admissions i exclusions d’un lloc de treball de pedagog/a SEAIA 
adscrit a l’Àrea de Polítiques Socials de d’Igualtat 

181/2017 11 d’octubre Aprovació del llistat provisional d’admissions i exclusions d’un lloc d’enginyer/a tècnic/a adscrit a 
l’Àrea de Medi Ambient i Territori. 

182/2017 11 d’octubre Aprovació del llistat provisional d’admissions i exclusions d’un lloc d’administratiu/va adscrit a l’Àrea 
de Serveis Personals. 

183/2017 11 d’octubre Aprovació del llistat provisional d’admissions i exclusions d’un lloc de treball de director/a del 
projecte FEDER adscrit a l’Àrea de Medi Ambient i Territori 

184/2017 11 d’octubre Convocar una sessió ordinària de la Comissió de Govern del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
per al proper 18 d’octubre de 2017, a la seu del Consorci de Normalització Lingüística, carrer Enric 
Prat de la Riba, 82, de Granollers, a les 17 hores en primera convocatòria, i una hora després en 
segona convocatòria 

185/2017 20 d’octubre Reconeixement de trienni al senyor OFP 

186/2017 20 d’octubre Reconeixement de trienni a la senyora CGL 

187/2017 20 d’octubre Reconeixement de trienni a la senyora ERT 

188/2017 23 d’octubre Aprovació del llistat provisional d’admissions i exclusions d’un lloc de treball de treballador/a social 
adscrit a l’Àrea de Polítiques Socials de d’Igualtat 

189/2017 23 d’octubre Aprovar la justificació econòmica de la subvenció per promoure l’ocupació a la indústria local a la 
Diputació de Barcelona 

190/2017 25 d’octubre Cedir, temporalment, l’ús de les carpes esmentades al fet primer, a l’Ajuntament de Lliçà de Vall 

191/2017 25 d’octubre Aprovar el contingut i la signatura de l’Addenda al 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, per 
a l’any 2017 

192/2017 27 d’octubre Aprovar la convocatòria per a seleccionar els llocs de treball temporals 

193/2017 27 d’octubre Aprovar la convocatòria per a seleccionar els llocs de treball temporals 
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194/2017 30 d’octubre Sol·licitar la distinció de la Placa al treball President Macià pel projecte Xarxa Lismivo, com a 
reconeixement en la categoria c) Responsabilitat social empresarial de l’article 5.2 de l’ l’Ordre 
TSF/158/2017, de 13 de juliol, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de 
concessió dels guardons Medalla i Placa al treball President Macià 

195/2017 7 de novembre Establir els serveis mínims 

2017PRES000210  29/11/2017 DEC_PRES NOMENAR FUNCIONARI INTERI ORIOL MARTINEZ 28112017 

2017PRES000209  27/11/2017 DEC_PRES CONVOCATORIA PROCES DE SELECCIO TECNICS-QUES TIF 27112017 

2017PRES000208  24/11/2017 DEC_PRES DECRET CONVOCATORIA PLACES TEMPOTARALS 24112017 

2017PRES000207  24/11/2017 DEC_PRES COMUNICACIO TUTELA FINANCERA 24112017 

2017PRES000206  23/11/2017 DEC_PRES AL·LEGACIONS REVOCACIO PROGRAMA TREBALL I FORMACIO 23112017 

2017PRES000205  22/11/2017 DEC_PRES RECONEIXEMENT TRIENNI JOSE COY 21112017 

2017PRES000204  22/11/2017 DEC_PRES SUBVENCIO AOC 2017 22112017 

2017PRES000203  21/11/2017 DEC_PRES SUBVENCIO ATENEUS 20112017 

2017PRES000202  20/11/2017 DEC_PRES PARTICIPACIO ATENEU COOPERATIU 20112017 

2017PRES000201  17/11/2017 DEC_PRES COMPAREXENÇA CONSULTA PUBLICA SOC 17112017 

2017PRES000200  16/11/2017 DEC_PRES CONVO PLE 7-2017 22NOV 16112017 

2017PRES000199  16/11/2017 DEC_PRES CONVO JP 7-2017 22NOV 16112017 

2017PRES000198  16/11/2017 DEC_PRES CONVO CG 2017-11 22NOV 16112017 

2017PRES000197  10/11/2017 DEC_PRES CONVOCATORIA CIP 15 NOVEMBRE 10112017 

2017PRES000196  10/11/2017 DEC_PRES CONVOCATORIA CA 15 NOVEMBRE 10112017 

2017PRES000211  05/12/2017 DEC_PRES ORDRE DEL   05122017 

2017PRES000212  11/12/2017 DEC_PRES CONVO CG EXT 13 DESEMBRE 11122017 

2017PRES000213  11/12/2017 REINICI DE L'ACTIVITAT DE LA INSTAL·LACIÓ JUVENIL ALBERG DE VALLFORNERS 

2017PRES000214  15/12/2017 DEC_PRES ORDRE DEL   15122017 

2017PRES000215  15/12/2017 DEC_PRES ORDRE DEL   15122017 

2017PRES000216  15/12/2017 SOL·LICITUD ADDENDA 2018 AHC-OCH 

2017PRES000217  15/12/2017 DEC_PRES PRORROGA MESES DE CONCERTACIO 15122017 

2017PRES000218  19/12/2017 DEC_PRES ORDRE DEL   19122017 

2017PRES000219  19/12/2017 LICITACIÓ FORMACIÓ NETEJA 

2017PRES000220  19/12/2017 RECONEIXEMENT TRIENNI SENYORA SILVIA CANTALLOPS 

2017PRES000221  19/12/2017 RECONEIXEMENT TRIENNIS DESEMBRE 2017 

2017PRES000222  21/12/2017 Acceptar una subvenció a projectes singulars, la xarxa d’ateneus cooperatius i projectes aracoop, 
per al foment de l’economia social i del cooperativisme 2017: Línia 1 

2017PRES000223  21/12/2017 ATORGAMENT BESTRETA AL SENYOR IGNASI VALLS 

2017PRES000224  21/12/2017 ADMESOS I EXCLOSOS TEC AUX ACCOLLIDA PSI 

2017PRES000225  22/12/2017 ADMESOS I EXCLOSOS PROCES SELECCIO COORDINADOR/A RRHH TIF 

2017PRES000226  22/12/2017 DEC_PRES NOMENAR LA SENYORA ROSER TUSET COM A INTERVENTORA EN FUNCIONS 
22122017 

2017PRES000227  22/12/2017 APROVAR LA JUSTIFICACIÓ  DE LA SUBVENCIÓ APINDEP I PAGAMENT  - 2017 

2017PRES000228  22/12/2017 DEC_PRES OBSERVADORS 21122017 

2017PRES000229  28/12/2017 DEIXAR SENSE EFECTE EL DECRET DE PRESIDENCIA 2017/210 

2017PRES000230  28/12/2017 INFORME SOL·LICITUD PROGRAMA FOJ 2017 

2017PRES000231  29/12/2017 DEC_PRES ANULAR DECRET DE PRESIDENCIA 00219 29122017 

 


