
 

 

ACTA DEL PLE 

 
Identificació de la sessió  
Núm.  2020/6 
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 18 de novembre de 2020 
Hora d’inici: 19:02 h 
Hora de fi: 20:04 h 
Lloc: Granollers, mitjançant sessió telemàtica operada amb Zoom segons les 
característiques tècniques previstes en el Decret de Presidència 2020PRES000477, de 13 
de novembre de 2020, de convocatòria de la sessió. 
 
Hi assisteixen:  
 
Senyor Francesc Colomé Tenas, president 
Senyora Susana Barroso Valverde 
Senyora Gemma Brunet Ferrer 
Senyor Marc Candela Callado 
Senyora Núria Carné Navarro 
Senyora Anna Cella Navarro 
Senyora Assia Cherdal Roukha 
Senyora Roser Colomé Soler 
Senyor Emiliano Cordero Soria 
Senyor Joan Davi Mayol 
Senyora Eva Maria Díaz Medina 
Senyora Marialluisa Ferre Garcia 
Senyor Joan Josep Galiano Peralta 
Senyor Enric Gisbert Tomas 
Senyora Maria del Mar Hernández Sánchez 
Senyora Pamela Isús Sauri 
Senyor Francesc Juzgado Mollà 
Senyor Manuel Losada Seivane 
Senyor Jordi Manils Tavio 
Senyor Ignasi Martinez Murciano 
Senyora Magali Miracle Rigalos 
Senyor Jose Antonio Montero Dominguez 
Senyora Inmaculada Ortega Marti 
Senyora Marina Planellas Alegre 
Senyor Joan Pons Fiori 
Senyor Joan Ramon Bernabé 
Senyor Francesc Sánchez Castilla 
Senyor Juan Manuel Segovia Ramos 
Senyora Catalina Siles Royo 
Senyor Luis Fernando Toral Ortega 
Senyor Marc Uriach Cortinas 
Senyor Alejandro Valiente Almazan 
Senyor Eduard Vallhonesta Alarcón 
 
També hi assisteixen: 
 
Senyora Esperança Colom Canal, Interventora 
Senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental 
Senyora Sílvia Pérez Corts, cap de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat 
Senyor Oscar Frias Pérez, cap de l’Àrea de Persones i Valors 



 

 

Senyor Jaume Viure Ribas, cap de l’Àrea de Medi Ambient i Territori 
Senyora Carme Torrabadella Vilaseca, tresorera 
 
El president  
 
Primer hi ha 4 propostes d’urgència. 
 
PRESIDÈNCIA 
 
1. Presa de possessió del càrrec de consellera comarcal de la senyora María del Mar 

Hernández Sánchez. X2020010041 
 
El president 
 
Passaríem a votació. 
 
El ple aprova la incorporació per urgència de la proposta amb els 29 vots a favor de, per part 
del Grup Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores Marc 
Candela i Callado, Núria Carné i Navarro, Assia Cherdal i Roukha, Joan Josep Galiano i 
Peralta, Enric Gisbert i Tomàs, Pamela Isús i Sauri, Ignasi Martínez Murciano, Magalí 
Miracle i Rigalós i Imma Ortega i Martí; per part del Grup Comarcal Socialista, els senyors i 
les senyores Emiliano Cordero Soria, Eva Maria Díaz Medina, Marialluïsa Ferré García, 
Francesc Juzgado Mollá, Joan Ramon i Bernabé, Francesc Sánchez Castilla, Juan Manuel 
Segovia Ramos, Catalina Siles Royo, Alex Valiente Almazán i Eduard Vallhonesta Alarcón; 
per part del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts), els senyors i les senyores Gemma 
Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, Francesc Colomé Tenas, Joan Daví Mayol, Joan Pons 
Fiori i Marc Uriach Cortinas; per part del Grup Comarcal En Comú Guanyem, els senyors 
Jordi Manils Tavio i José Antonio Montero Domínguez; per part del Grup Comarcal Ciutdans, 
la senyora Susana Barroso Valverde i per part del Grup Comarcal CUP Vallès Oriental – 
Amunt el senyor Luís Toral Ortega. I les dos abstencions de, per part del Grup Comarcal 
Esquerra Republicana de Catalunya, la senyora Marina Planellas i Alegre, i per part del Grup 
Comarcal Ciutadans, el senyor Manuel Losada Seivane. 
 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
2. Aprovar l’expedient número 43 de modificació de crèdits del Pressupost general 

d’ingressos i despeses de l’exercici 2020, en la seva modalitat de transferències de 
crèdits. 

 
El president 
 
Aquest no fa falta posar-ho per urgència perquè hi ha un petit error a la proposta original, 
s’havia fet nova per retirar l’anterior, però a la Junta de Portaveus hem acordat que in voce 
direm quin és l’error i s’aprovarà amb aquesta correcció, correcte senyor secretari? 
 
El secretari accidental 
 
Així és. 
 
MOCIONS 
 
3. Moció “per reglamentar correctament dins el ROC el dret a la participació de tots els 

consellers i conselleres en l’apartat de precs i preguntes del Ple del Consell Comarcal” 
presentada pel Grup Comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya. 



 

 

 
El senyor Marc Candela i Callado 
 
President, aquesta moció l’hem preparat des d’Esquerra Republicana i la retirem, perquè a 
la Junta de portaveus s’ha emplaçat a treballar en la línia que deiem nosaltres de modificar 
aquest punt i alguns altres, entenem que en un plaç curt, nosaltres ho retirem i la 
mantindrem retirada si la Junta de portaveus es reuneix per buscar una solució en aquest 
punt i altres que puguin sortir que la resta de grups puguin trobar convenients modificar. 
Entenem que la participació política i el poder fiscalitzar el govern també és un deure dels 
grups de la oposició, d’ara i de futur, i entenem que no va quedar ben resolta fa un any quan 
vam aprovar aquest reglament i creiem que s’ha de modificar, i si hi ha un altre grup que 
creu que hi ha un altre aspecte a modificar, que en podem parlar i que en un plaç 
mínimament breu ho puguem tirar endavant. Si veiéssim que realment no es treballa en 
aquest sentit, la tornaríem a presentar, però de moment la retirem. 
 
El president 
 
Alguna intervenció més? Doncs està retirada, la donem per retirada. 
 
4. Moció de suport al poble sahrauí davant l’escalada militar al Sàhara Occidental 

presentada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i la Coordinadora 
Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí. 

 
El president 
 
Passaríem a votació. 
 
El ple aprova la incorporació per urgència de la moció amb els 29 vots a favor de, per part 
del Grup Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores Marc 
Candela i Callado, Núria Carné i Navarro, Anna Cella i Navarro, Joan Josep Galiano i 
Peralta, Enric Gisbert i Tomàs, Pamela Isús i Sauri, Ignasi Martínez Murciano, Magalí 
Miracle i Rigalós, Imma Ortega i Martí i Marina Planellas i Alegre; per part del Grup 
Comarcal Socialista, els senyors i les senyores Emiliano Cordero Soria, Eva Maria Díaz 
Medina, Marialluïsa Ferré García, Francesc Juzgado Mollá, Joan Ramon i Bernabé, 
Francesc Sánchez Castilla, Juan Manuel Segovia Ramos, Catalina Siles Royo, Alex Valiente 
Almazán i Eduard Vallhonesta Alarcón; per part del Grup Comarcal Junts per Catalunya 
(Junts), els senyors i les senyores Gemma Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, Francesc 
Colomé Tenas, Joan Daví Mayol, Joan Pons Fiori i Marc Uriach Cortinas; per part del Grup 
Comarcal En Comú Guanyem, els senyors Jordi Manils Tavio i José Antonio Montero 
Domínguez; i per part del Grup Comarcal CUP Vallès Oriental – Amunt el senyor Luís Toral 
Ortega. Els 2 vots en contra de, per part del Grup Comarcal Ciutadans, senyora Susana 
Barroso Valverde i el senyor Manuel Losada Seivane. I l’abstenció de, per part del Grup 
Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, la senyora Assia Cherdal i Roukha,  
 
 
S’inicia la sessió a les dinou hores i dos minuts, amb l’ordre del dia següent: 
 
 
I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1. Aprovar l'acta de la sessió de 30 de setembre de 2020. 
 
PRESIDÈNCIA 
 



 

 

2. Ratificar el Decret de la Presidència 2020PRES000460, de 30 d’octubre de 2020 en 
relació amb el Programa general d’Inversions del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023. 
 
ÀREA D'ENSENYAMENT 
 
3. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei de transport 
escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris amb l'Ajuntament de Campins. 
 
4. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei de transport 
escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris amb l'Ajuntament de Fogars de 
Montclús. 
 
5. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei de transport 
escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris amb l'Ajuntament de Vallromanes. 
 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
6. Aprovar les bases i la convocatòria per seleccionar uns llocs de treball temporal. 
 
7. Aprovar l’expedient 43 de modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos i 
despeses de l’exercici 2020, en la seva modalitat de transferències de crèdits. 
 
8. Aprovar l’expedient 47 de modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos i 
despeses de l’exercici 2020, en la seva modalitat de transferències de crèdits. 
 
9. Aprovar el calendari fiscal per a l’any 2021. 
 
10. Aprovar el compte general de l'exercici 2019. 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS 
 
11. Ratificar el Decret de la Presidència 2020PRES000426, de 8 d’octubre de 2020, 
d’aprovació de la continuïtat de la Taula de Desenvolupament econòmic i l’ocupació del 
Vallès Oriental –El Vallès Oriental Avança amb llurs normes de funcionament 
 
12. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la continuïtat de la Taula pel 
desenvolupament econòmic i l'ocupació del Vallès Oriental – El Vallès Oriental Avança. 
 
13. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb els ajuntaments 
de Cardedeu, Figaró-Montmany, la Roca del Vallès, Llinars del Vallès, Martorelles, 
Montmeló, Sant Feliu de Codines, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de 
Palautordera, Tagamanent, Vallgorguina, Vallromanes, Vilanova del Vallès i el Consorci 
per a la gestió dels residus del Vallès Oriental, per a la prestació d’assistència tècnica en 
el marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre 
TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, modificada per  les ordres 
TSF/115/2019 i TSF/20/2020, i a la Resolució TSF/1419/2020, de 16 de juny. 
 
ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 
14. Modificar l’acord del Ple de 20 de maig de 2020 relatiu a l’addenda de modificació per 
a l’any 2020 del conveni d’encàrrec de gestió de l’Agència Catalana del Consum, per a la 
realització d’actuacions en matèria de consum. 



 

 

 
ÀREA DE TURISME 
 
15. Modificar l’acord del Ple de 25 de setembre de 2019 relatiu al conveni de col•laboració 
amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui per a la prestació d’assistència tècnica en matèria 
de turisme, i aprovar-ne el contingut i la signatura de llur text. 
 
16. Aprovar el Pla d’accions de turisme per a l'any 2021. 
 
17. Aprovar el Protocol addicional de finançament al conveni per a l’elaboració, la 
concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme 2018-2021 amb 
diversos ajuntaments, per a l’any 2021. 
 
 
II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL 
 
1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2020PRES000387, de 25 de setembre 
de 2020, al 2020PRES000472, de 12 de novembre de 2020. 
 
2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2020GER001490, de 25 de setembre de 
2020, al 2020GER001800, de 12 de novembre de 2020. 
 
INTERVENCIÓ 
 
3. Donar compte de l’informe de control intern de la gestió econòmica financera i 
pressupostària. 
 
4. Donar compte de l'informe de control financer corresponent a l'exercici 2019 del 
Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental. 
 
5. Donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis que preveu la 
Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. (3r 
trimestre 2020) 
 
 
18. Precs i preguntes. 
 
I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1. Aprovar l'acta de la sessió de 30 de setembre de 2020. 
 
L’acta de la sessió de 30 de setembre de 2020 s’aprova per assentiment unànime 32 dels 
membres presents, essent 33 de dret i 32 de fet. 
 
 
PER URGÈNCIA 
 
PRESIDÈNCIA 
 
1. Presa de possessió del càrrec de consellera comarcal de la senyora María del Mar 
Hernández Sánchez. X2020010041 
 



 

 

La senyora Maria del Mar Hernández Sánchez fa lliurament de la credencial de conseller 
comarcal del Vallès Oriental que li havia estat estesa per la Junta Electoral Central, d’acord 
amb el que disposa l’article 206 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral 
general.  
 
A continuació presta promesa d'acatament a la Constitució i a l'Estatut de Catalunya, de 
conformitat amb l'article 108.6 de la Llei orgànica de 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral 
general, en relació amb el Reial decret 707/1979, de 5 d'abril, pel qual s’estableix la fórmula de 
jurament de càrrecs i funcions públiques:  
 
El senyor secretari li pregunta "Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir 
fidelment les obligacions del càrrec de conseller o de consellera del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d’Autonomia 
de Catalunya". 
 
La senyora Maria del Mar Hernández Sánchez: Sí, ho prometo. 
 
El president 
 
Molt bé, senyora Maria del Mar Hernández Sánchez, benvinguda i molts encerts. 
 
 
PRESIDÈNCIA 
 
2. Ratificar el Decret de la Presidència 2020PRES000460, de 30 d’octubre de 2020 en 
relació amb el Programa general d’Inversions del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023. 
 
Llegit el dictamen de Presidència, d’11 de novembre de 2020, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El president ha emès el Decret 2020PRES000460, següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 aprovat pel Ple de la Diputació de 

Barcelona de 28 de maig de 2020. En el marc d’aquest Pla es preveu el Programa general 
d’inversions (PGI) com un dels tres instruments vertebradors de l’acció de la Diputació de 
Barcelona -juntament amb el Catàleg de serveis i els programes específics- i substitueix al que 
fins a data d’avui coneixem com les Meses de concertació. 
 

2. El 30 de juliol de 2020, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar el Programa general 
d’inversions, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 4 d’agost de 2020, CVE 
2020021658. La dotació econòmica garantida és: 
 

Línia 1:  
Projectes sostenibles (EUR) 

Línia 2:  
Fons incondicionat d’inversió 
(EUR) 

Import concedit total (EUR) 

826.823,48 EUR 206.705,87 EUR 1.033.529,35 EUR 

 
3. El Consell Comarcal del Vallès Oriental té interès en presentar el projecte d’inversió en el marc de 

la Línia de suport 1, “projectes sostenibles” a la Diputació de Barcelona, l’adquisició d'un edifici 
per a la nova seu del Consell Comarcal (c/ Mataró 8, de Granollers). 

 
 



 

 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. El Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 i el seu Protocol general aprovat pel 

Ple de la Diputació de Barcelona de 28 de maig de 2020. En el marc d’aquest Pla es preveu el 
Programa general d’inversions (PGI) com un dels tres instruments vertebradors de l’acció de la 
Diputació de Barcelona. 

 
2. El Programa general d’inversions, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona de 30 de juliol de 

2020, publicat en el BOPB de 4 d’agost de 2020. 
 

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

 
 
Per això, 
 
DECRETO: 
 
1. Manifestar la conformitat amb les condicions i els procediments del Programa general 

d’Inversions del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de 
Barcelona, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona de 30 de juliol de 2020, el que inclou la 
conformitat amb la base de concertació assignada següent: 
Línia 1:  
Projectes sostenibles (EUR) 

Línia 2:  
Fons incondicionat d’inversió 
(EUR) 

Import concedit total (EUR) 

826.823,48 EUR 206.705,87 EUR 1.033.529,35 EUR 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 

2. Sol·licitar el projecte d’inversió per a l’adquisició d'un edifici per a la nova seu del Consell 
Comarcal (c/ Mataró 8, de Granollers) en el marc de la Línia de suport 1, “projectes sostenibles” 



 

 

dins el Programa general d’Inversions aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona, de 30 de juliol 
de 2020, següent: 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
3. Ratificar aquest Decret en la propera sessió de Ple  

 



 

 

4. Notificar aquest Decret a la Diputació de Barcelona.” 

 
 
2. L’11 de novembre de 2020 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 

ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’acord del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, de 25 de setembre de 2019, 
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona CVE 2019033050, de 4 d’octubre 
de 2019, en el qual es delegava en la Presidència del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
la competència per exercir, per raons d’urgència, les competències del Ple i de la Comissió 
de Govern, donant-ne compte a l’òrgan competent als efectes de ratificació en la següent 
reunió que es celebri. 
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi ratificar el Decret de Presidència esmentat a la relació de fets.” 
 
El president 
 
Alguna intervenció? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova la el dictamen amb els 30 vots a favor de, per part del Grup Comarcal 
Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores Marc Candela i Callado, 
Núria Carné i Navarro, Anna Cella i Navarro, Assia Cherdal i Roukha, Joan Josep Galiano i 
Peralta, Enric Gisbert i Tomàs, Pamela Isús i Sauri, Ignasi Martínez Murciano, Magalí 
Miracle i Rigalós, Imma Ortega i Martí i Marina Planellas i Alegre; per part del Grup 
Comarcal Socialista, els senyors i les senyores Emiliano Cordero Soria, Eva Maria Díaz 
Medina, Marialluïsa Ferré García, Maria del Mar Hernández Sánchez, Francesc Juzgado 
Mollá, Joan Ramon i Bernabé, Francesc Sánchez Castilla, Juan Manuel Segovia Ramos, 
Catalina Siles Royo, Alex Valiente Almazán i Eduard Vallhonesta Alarcón; per part del Grup 
Comarcal Junts per Catalunya (Junts), els senyors i les senyores Gemma Brunet Ferrer, 
Roser Colomé Soler, Francesc Colomé Tenas, Joan Daví Mayol, Joan Pons Fiori i Marc 
Uriach Cortinas; per part del Grup Comarcal En Comú Guanyem, els senyors Jordi Manils 
Tavio i José Antonio Montero Domínguez. I les 3 abstencions de, per part del Grup 
Comarcal Ciutadans, senyora Susana Barroso Valverde i el senyor Manuel Losada Seivane i 
per part del Grup Comarcal CUP Vallès Oriental – Amunt el senyor Luís Toral Ortega. 
 
 
ÀREA D'ENSENYAMENT 
 
El president 
 
Els punts 3 al 5 a Junta de portaveus hem dit que els agrupàvem. 
 
3. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei de 
transport escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris amb l'Ajuntament 
de Campins. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea d’Ensenyament, d’11 de novembre de 2020, que és el que 
segueix: 



 

 

 
“RELACIÓ DE FETS 

 
1. El 2 de novembre de 2020, el gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental, senyor 

Ignasi Valls i Vilaró, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental té delegada per part del Departament d’Ensenyament de 

la Generalitat de Catalunya la competència de gestió del servei escolar de transport de obligatori i 
no obligatori, així com els ajuts individuals per desplaçament.  
 

2. Concretament, el Consell Comarcal del Vallès Oriental assumeix la competència delegada pel 
Departament d’Ensenyament de la gestió del servei escolar de transport que es pugui oferir, quan 
les necessitats d’escolarització en un determinat municipi així ho aconsellin i d’acord amb les 
consignacions pressupostàries existents, a l’alumnat que cursi el segon cicle d’educació infantil 
que hagi de desplaçar-se fora del seu municipi de residència o que s’hagi de desplaçar a centres 
docents del mateix municipi, però distants del seu lloc de residència, i a l’alumnat d’educació 
obligatòria que s’hagi de desplaçar a centres docents del mateix municipi però distants del seu 
lloc de residència. 
 
Els alumnes d’ensenyaments postobligatoris no universitaris només podran utilitzar el servei si 
existeixen places lliures; aquests ho hauran de sol·licitar i requerirà l’autorització prèvia per part 
dels Serveis Territorials d’Ensenyament. Aquesta autorització serà vàlida en tant existeixin 
places lliures i podrà renovar-se en funció de la disponibilitat de places lliures. 

 
3. Aquesta col·laboració representa que en el cas que hagi places lliures de les rutes de transport 

escolar no obligatori prestades pel Consell Comarcal del Vallès Oriental els alumnes de 
postobligatori (batxillerat i cicles formatius) en podran fer ús. 
 

4. Que el 21 de març de 2018, la Comissió de Govern del CONSELL COMARCAL va aprovar un 
preu públic per la utilització de les places lliures de les rutes de transport escolar no obligatori 
prestades pel Consell Comarcal del Vallès Oriental pels alumnes de postobligatori (batxillerat i 
cicles formatius), dels instituts de La Vall del Tenes, de Santa Eulàlia de Ronçana; Institut Baix 
Montseny, de Sant Celoni; Institut Sant Celoni, de Sant Celoni; Institut Lliça d'Amunt i Institut 
Hipàtia d'Alexandria, de Lliça d'Amunt; Institut Marta Mata i Vinyes Velles, de Montornès del 
Vallès; Institut Vilamajor, de Sant Pere de Vilamajor i resta d'instituts. 
 

5. Per al curs escolar 2019/2020 l’Ajuntament de Campins i el Consell Comarcal del Vallès Oriental 
van signar un conveni de col·laboració que articulava aquesta col·laboració. El conveni no 
preveu la possibilitat de pròrroga.  

 
6. L’Ajuntament de Campins, ha sol·licitat al Consell Comarcal del Vallès Oriental col·laboració per 

a la prestació del servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de postobligatoris de 
Campins a l’Institut Baix Montseny de Sant Celoni 

 
7. Que és de l’interès d’ambdues parts col·laborar per a la prestació del servei escolar esmentat a 

la manifestació anterior. 
 
8. En aquest sentit el Consell Comarcal s’encarregarà de:  

 
a) Contractar el servei de transport escolar no obligatori i fer el seguiment i control del contracte 

que en resulti. 
 

b) Contractar el servei d’acompanyament del servei de transport escolar no obligatori i fer el 
seguiment i control del contracte que en resulti. 

 
c) Recepcionar, gestionar i tramitar les altes i les baixes del servei de transport escolar no 

obligatori per als alumnes de postobligatoris del municipi que l’AJUNTAMENT faciliti. 



 

 

 
d) Transmetre i coordinar les informacions necessàries pel bon desenvolupament del servei de 

transport escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris de Campins a l’INSTITUT 
amb tots els agents implicats: l’empresari contractista del servei escolar de transport, 
l’empresari contractista del servei d’acompanyament del transport escolar, el centre educatiu, 
les famílies i l’AJUNTAMENT, entre d’altres. 

 
e) Dur a terme el seguiment de la utilització del servei de transport escolar no obligatori per part 

dels usuaris. 
 

f) Coordinar-se amb el centre educatiu per la relació diària del servei de transport escolar no 
obligatori. 

 
g) Desenvolupar i implementar el Pla de millora del servei de transport escolar. 
 
 

9.  L’Ajuntament s’encarregarà de:  
 
1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per prestar satisfactòriament el servei de 

transport escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris de Campins a l’Institut Baix 
Montseny. 

 
2. Centralitzar la recepció de sol·licituds del servei de transport escolar no obligatori per als 

alumnes de postobligatoris de Campins a l’INSTITUT. 
 
3. Executar les competències delegades de gestió, liquidació, inspecció i recaptació del preu 

públic per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori per als alumnes de 
postobligatoris de Campins a l’INSTITUT en els termes previstos en el conveni. 

 
4. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que  derivada de l’ús de les places lliures de la 

ruta de transport escolar no obligatori prestada per als alumnes de postobligatori (batxillerat i 
cicles formatius), per al curs escolar 2020-2021, en el compte corrent de BBVA número ES71 
0182 6035 40 0201600889, en dues parts iguals: 

 
a) El primer abonament s’efectuarà abans del 22 de desembre de 2020 i es correspondrà amb la 

meitat del preu públic (161,92 €) pel nombre d’alumnes que el Consell Comarcal hagi 
comunicat un com donats d’alta en el transport en el primers dies del mes desembre de 2020. 

 
b) El segon abonament es farà abans del 26 de febrer de l’any 2021 i es correspondrà amb la 

meitat del preu públic (161,92 €) pel nombre d’alumnes que el Consell Comarcal hagi 
comunicat com donats d’alta en el transport en el primers dies del mes febrer del 2021. 

 
Per tant, PROPOSO,      
 

1. Establir un conveni que concreti el marc de col·laboració entre el CONSELL COMARCAL a 
l’AJUNTAMENT per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori pels alumnes 
de postobligatoris de Campins a l’Institut Baix Montseny de Sant Celoni. 
 

2. Delegar per part del CONSELL COMARCAL en l’AJUNTAMENT les competències de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació del preu públic per a la prestació del servei de transport 
escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris de Campins a l’Institut Baix Montseny 
de Sant Celoni.” 
 

2. L’11 de novembre de 2020 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 
ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 

FONAMENTS DE DRET 
 



 

 

1. El conveni de 24 de maig de 2016, de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya relatiu a la 
delegació de competències quan a la gestió del Servei escolar de transport i del Servei 
escolar de menjador. 
 

2. El Reglament del transport escolar del Consell Comarcal del Vallès Oriental aprovat 
inicialment el 20 de març de 2019 i de forma definitiva el 25 de setembre de 2019 pel Ple 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona el 7 d’octubre de 2019.  
 

3. El 21 de març de 2018, la Comissió de Govern del CONSELL COMARCAL va aprovar 
un preu públic per la utilització de les places lliures de les rutes de transport escolar no 
obligatori prestades pel Consell Comarcal del Vallès Oriental pels alumnes de 
postobligatori (batxillerat i cicles formatius), dels instituts de La Vall del Tenes, de Santa 
Eulàlia de Ronçana; Institut Baix Montseny, de Sant Celoni; Institut Sant Celoni, de Sant 
Celoni; Institut Lliça d'Amunt i Institut Hipàtia d'Alexandria, de Lliça d'Amunt; Institut 
Marta Mata i Vinyes Velles, de Montornès del Vallès; Institut Vilamajor, de Sant Pere de 
Vilamajor i resta d'instituts. 

 
4. L’article 150 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix 

que els ens locals supramunicipals que tenen atribuïdes funcions de cooperació poden 
establir convenis i que aquesta facultat s’ha d’exercir amb criteris objectius i d’acord amb 
el principi d’igualtat i amb els criteris de coordinació establerts. 

 
5. L’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya preveu que les administracions públiques 
catalanes, els organismes i les entitats públiques poden delegar les competències de la 
seva titularitat a altres administracions o entitats en els termes que estableix la normativa 
sectorial d’aplicació. 
 

6. L’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya per raó del qual les administracions públiques 
de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions 
públiques i amb els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, 
en l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució de finalitats d’interès 
comú. 
 

7. L’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, preveu que pel conveni s’estableix una relació de 
cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres administracions 
públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències 
legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú. 

 
8. Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 

pel que fa al règim jurídic dels convenis.  
 

9. L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
disposa que és competència de les entitats locals la gestió, recaptació i inspecció dels 
seus tributs, sens perjudici de les delegacions que poden atorgar a favor de les entitats 
locals d’àmbit superior o de les respectives Comunitats Autònomes, i de les  formules de 
col·laboració amb altres entitats locals, amb les comunitats autònomes o amb l’Estat, 
d’acord amb el que estableixi la legislació de l’Estat. 

 



 

 

10. Els articles 7.1 i 8.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que fa al règim de delegació de 
competència per a la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i demés 
ingressos de dret públic propis de les entitats locals. 

 
11. L’article 8.b) del Reglament general de Recaptació, aprovat per Reial Decret  939/2005, 

de 29 de juliol, pel que fa al règim jurídic de la recaptació de la hisenda pública. 
 

12. L’article 114.3 lletra e) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
estableix que és necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació per adoptar els acords relatius a l’acceptació de delegacions o 
encàrrecs de gestió realitzats per altres administracions. 

 
Així mateix, l’article 47.2 lletra h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local estableix que es requerirà el vot favorable de la majoria absoluta del 
nombre legal dels membres de les corporacions per a l’adopció dels acords relatius a la 
transferència de funcions o activitats a altres administracions públiques, així com 
l’acceptació de les delegacions o encàrrecs de gestió realitzades per altres 
administracions, excepte que per llei s’imposi obligatòriament. 
 

13. L’article 179.1.b) del TRLMRLC estableix que és necessari l’informe previ del secretari o 
secretària de la corporació i, si s’escau, de l’interventor o interventora, o de qui legalment 
els substitueixi, per a adoptar els acords següents: …Sempre que es tracta de matèries 
per a les quals la llei exigeix un quòrum de votació especial.  
 

14. En el mateix sentit, l’article 3 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es 
regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter 
nacional, quan disposa que la funció d’assessorament legal preceptiu comprèn: 
…L’emissió d’informe previ sempre que es tracti d’assumptes l’aprovació dels quals 
requereixi una majoria absoluta del número legal dels membres de la corporació o 
qualsevol altre majoria qualificada. 

 
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 

l’Ajuntament  de Campins per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori 
pels alumnes postobligatoris de Campins matriculats a l’Institut Baix Montseny de Sant 
Celoni i per a la delegació de competències en matèria de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar, d’acord amb 
el contingut següent: 
 

“R E U N I T S 
 
D’una part, el senyor Francesc Colomé Tenas, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit pel secretari accidental de la corporació, senyor Jordi Vendrell i Ros.  

  

I de l’altra, la senyora Maria Inmaculada Font Micola, alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament de 
Campins assistida per la secretària de la corporació, senyora Ana Mochales Collado.  

  

  

I N T E R V E N E N  

  



 

 

El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa l’article 13 del Text 
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 
de novembre.  

  

L’alcaldessa-presidenta, en nom i representació de l’Ajuntament de Campins, en virtut del que 
disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la 
redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 de setembre.  

  

El secretari i la secretària també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 
del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional.   

  

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa  

  

  

M A N I F E S T E N  

  

I. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental té delegada per part del Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la competència de gestió del servei escolar de 

transport de obligatori i no obligatori, així com els ajuts individuals per desplaçament.   

 

Concretament, el Consell Comarcal del Vallès Oriental assumeix la competència delegada pel 

Departament d’Ensenyament de la gestió del servei escolar de transport que es pugui oferir, 

quan les necessitats d’escolarització en un determinat municipi així ho aconsellin i d’acord 

amb les consignacions pressupostàries existents, a l’alumnat que cursi el segon cicle 

d’educació infantil que hagi de desplaçar-se fora del seu municipi de residència o que s’hagi 

de desplaçar a centres docents del mateix municipi, però distants del seu lloc de residència, i 

a l’alumnat d’educació obligatòria que s’hagi de desplaçar a centres docents del mateix 

municipi però distants del seu lloc de residència.  

  

Els alumnes d’ensenyaments postobligatoris no universitaris només podran utilitzar el servei 
si existeixen places lliures; aquests ho hauran de sol·licitar i requerirà l’autorització prèvia per 
part dels Serveis Territorials d’Ensenyament. Aquesta autorització serà vàlida en tant 
existeixin places lliures i podrà renovar-se en funció de la disponibilitat de places lliures.  

  

II. Que l’Ajuntament de Campins, en endavant l’AJUNTAMENT, ha sol·licitat al Consell 

Comarcal del Vallès Oriental, en endavant, el CONSELL COMARCAL, col·laboració per a la 

prestació del servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de postobligatoris de 

Campins a l’Institut del Baix Montseny de Sant Celoni.  

  

 

III. Que el 21 de març de 2018, la Comissió de Govern del CONSELL COMARCAL va aprovar un 

preu públic per la utilització de les places lliures de les rutes de transport escolar no obligatori 

prestades pel Consell Comarcal del Vallès Oriental pels alumnes de postobligatori (batxillerat 

i cicles formatius), dels instituts de La Vall del Tenes, de Santa Eulàlia de Ronçana; Institut 

Baix Montseny, de Sant Celoni; Institut Sant Celoni, de Sant Celoni; Institut Lliçà d'Amunt i 

Institut Hipàtia d'Alexandria, de Lliçà d'Amunt; Institut Marta Mata i Vinyes Velles, de 

Montornès del Vallès; Institut Vilamajor, de Sant Pere de Vilamajor i resta d'instituts.  

    

El CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen interès a subscriure aquest conveni en matèria 
de transport escolar que subjecten a les següents   
  

  

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES  

  



 

 

I. El conveni de 24 de maig de 2016, de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès 

Oriental i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya relatiu a la delegació 

de competències quan a la gestió del Servei escolar de transport i del Servei escolar de 

menjador. 

 

II. El Reglament del transport escolar del Consell Comarcal del Vallès Oriental aprovat 

inicialment el 20 de març de 2019 i de forma definitiva el 25 de setembre de 2019 pel Ple del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona el 7 d’octubre de 2019, d’ara en endavant el REGLAMENT.  

 

III. L’article 150 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que els 

ens locals supramunicipals que tenen atribuïdes funcions de cooperació poden establir 

convenis i que aquesta facultat s’ha d’exercir amb criteris objectius i d’acord amb el principi 

d’igualtat i amb els criteris de coordinació establerts.  

 
IV. L’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya preveu que les administracions públiques catalanes, 

els organismes i les entitats públiques poden delegar les competències de la seva titularitat a 

altres administracions o entitats en els termes que estableix la normativa sectorial d’aplicació.  

 
V. L’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya per raó del qual les administracions públiques de 

Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i amb 

els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, en l’àmbit de les 

competències respectives i per a la consecució de finalitats d’interès comú.  

 
VI. L’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals, preveu que pel conveni s’estableix una relació de 

cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres administracions públiques, 

per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències legalment 

atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú.  

 
VII. Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, pel que 

fa al règim jurídic dels convenis.   

 
VIII. L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, disposa 

que és competència de les entitats locals la gestió, recaptació i inspecció dels seus tributs, 

sens perjudici de les delegacions que poden atorgar a favor de les entitats locals d’àmbit 

superior o de les respectives Comunitats Autònomes, i de les  formules de col·laboració amb 

altres entitats locals, amb les comunitats autònomes o amb l’Estat, d’acord amb el que 

estableixi la legislació de l’Estat. 

 

IX. Els articles 7.1 i 8.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que fa al règim de delegació de competència 

per a la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i demés ingressos de dret públic 

propis de les entitats locals.  

 
X. L’article 8.b) del Reglament general de Recaptació, aprovat per Reial Decret  939/2005, de 29 

de juliol pel que fa al règim jurídic de la recaptació de la hisenda pública.  

  

D’acord amb les manifestacions i consideracions jurídiques exposades, les parts compareixents 

atorguen aquest conveni que subjecten als següents  

 

   



 

 

P A C T E S  

 

Primer. Objecte  

  

Aquest conveni té per objecte el següent:  
  

a) Establir el marc de col·laboració entre el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT per a la 

prestació del servei de transport escolar no obligatori pels alumnes de postobligatoris de Campins 

a l’Institut Baix Montseny de Sant Celoni, d’ara endavant INSTITUT, d’acord amb el 

REGLAMENT.  

 

b) Delegar per part del CONSELL COMARCAL en l’AJUNTAMENT les competències de gestió, 

liquidació, inspecció i recaptació del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar 

no obligatori per als alumnes de postobligatoris de Campins a l’INSTITUT.  

  

 

Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL   

  

El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions següents:  
  

a) Recepcionar, gestionar i tramitar les altes i les baixes del servei de transport escolar no obligatori 

per als alumnes de postobligatoris de Campins a l’Institut Baix Montseny de Sant Celoni que 

l’AJUNTAMENT faciliti, d’acord amb el REGLAMENT.  

  

La denegació, l’atorgament, la prestació del servei als alumnes i qualsevol altre aspecte del servei 

o en relació amb aquest ha de fer-se d’acord amb allò establert al REGLAMENT.  

 

b) Transmetre i coordinar les informacions necessàries pel bon desenvolupament del servei de 

transport escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris de Campins a l’INSTITUT amb 

tots els agents implicats: l’empresari contractista del servei escolar de transport, l’empresari 

contractista del servei d’acompanyament del transport escolar, el centre educatiu, les famílies i 

l’AJUNTAMENT, entre d’altres.  

  

c) Dur a terme el seguiment de la utilització del servei de transport escolar no obligatori per part 

dels usuaris.  

  

d) Coordinar-se amb el centre educatiu per la relació diària del servei de transport escolar no 

obligatori. 

 

e) Desenvolupar i implementar el Pla de millora del servei de transport escolar.  

  

 

Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT  

  

L’AJUNTAMENT es compromet a:  
  

1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per prestar satisfactòriament el servei de 

transport escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris de Campins a l’INSTITUT.  

  

2. Centralitzar la recepció de sol·licituds del servei de transport escolar no obligatori per als alumnes 

de postobligatoris de Campins a l’INSTITUT.  

  

3. Executar les competències delegades de gestió, liquidació, inspecció i recaptació del preu públic 

per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris 

de Campins a l’INSTITUT en els termes previstos al pacte cinquè d’aquest conveni.  

  



 

 

4. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte quart següent.  

  

 

Quart. Règim econòmic  

 

1. L’AJUNTAMENT abona al CONSELL COMARCAL la quantitat derivada de l’ús de les places 

lliures de la ruta de transport escolar no obligatori prestada per als alumnes de postobligatori 

(batxillerat i cicles formatius), per al curs escolar 2020-2021, en el compte corrent de BBVA 

número ES71 0182 6035 40 0201600889, en dues parts iguals:  

  

a) El primer abonament es fa abans del 22 de desembre de 2020 i es correspondrà amb la 
meitat del preu públic (161,92 €) pel nombre d’alumnes que el Consell Comarcal hagi 
comunicat com a donats d’alta en el transport en el primers dies del mes desembre de 2020. 
 

b) El segon abonament es fa abans del 26 de febrer de l’any 2021 i es correspondrà amb la 
meitat del preu públic (161,92 €) pel nombre d’alumnes que el Consell Comarcal hagi 
comunicat com a donats d’alta en el transport en el primers dies del mes febrer del 2021. 

 

2. El CONSELL COMARCAL inicia l’expedient de compensació, de conformitat amb el que preveu la 

legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del CONSELL COMARCAL per l’objecte 

d’aquest conveni.  

 

 

Cinquè. Delegació de competències  

  

Per mitjà d’aquest conveni es formalitza la delegació de les competències de gestió, liquidació, 

inspecció i recaptació del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori 

per als alumnes de postobligatoris de Campins a l’INSTITUT, d’acord amb les funcions següents:  

  

a) Realitzar actuacions d’informació i assistència als contribuents  

b) Realitzar liquidacions per a determinar els deutes tributaris  

c) Elaborar i emetre padrons i documents cobratoris  

d) Revisar i comprovar les declaracions i autoliquidacions presentades  

e) Practicar notificacions col·lectives en rebuts i notificacions individuals en les liquidacions per 

ingrés directe  

f) Dictar la provisió de constrenyiment  

g) Recaptar els deutes, tant en període voluntari com executiu  

h) Liquidar interessos de demora  

i) Resoldre els expedients de devolució d'ingressos indeguts  

j) Realitzar les funcions d’inspecció  

k) Qualificar les infraccions i imposar sancions tributàries  

l) Resoldre els recursos que s'interposin contra els actes anteriors  

m) Realitzar qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors  

 

 

Sisè. Vigència  

  

Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de l’ús de 
servei dels alumnes fins a l’acabament del curs escolar 2020-2021.  
  

 

Setè. Naturalesa del conveni  

  

Aquest conveni té naturalesa administrativa i resta fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei de contractes 
del sector públic. Per a la seva interpretació i desenvolupament es regeix per les seves pròpies 
clàusules i, supletòriament, per l’ordenament jurídic administratiu i, en concret, per allò establert a la 



 

 

Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya.  
  

 

Vuitè. Comissió de seguiment  

  

1. Les parts acorden crear una comissió amb la finalitat de fer el seguiment i vetllar pel compliment 

de les previsions d’aquest conveni, dur a terme el control i avaluació del servei per tal d’assegurar-

ne la correcta prestació, així com, proposar les mesures necessàries per desenvolupar i complir 

millor les obligacions que s’estableixen en aquest conveni.  

  

2. A aquest efecte cadascuna de les parts designarà un representant per formar part d’aquesta 

comissió.  

 

 
Novè. Publicació  

  

El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, la 
formalització d’aquest conveni i la delegació de competències.   
  

Desè. Extinció  

    

Les causes d’extinció del conveni són les següents:  
  

a) L’acord entre les parts  

b) La denúncia unilateral del conveni amb tres mesos d’antelació   

c) La demora en el pagament per part de l’AJUNTAMENT. El CONSELL COMARCAL tindrà dret a 

resoldre el conveni i al rescabalament dels perjudicis que se li hagin originat com a 

conseqüència d’això  

d) El compliment del període de vigència  

e) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de les parts  

  

Onzè. Jurisdicció  

  

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les qüestions que se 
suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d’aquest conveni. “ 

  

2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament. 
 

3. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització del conveni de 
col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Campins.” 

 
 
4. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei de 
transport escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris amb l'Ajuntament 
de Fogars de Montclús. 
 
“RELACIÓ DE FETS 

 
1. El 2 de novembre de 2020, el gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental, senyor 

Ignasi Valls i Vilaró, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 



 

 

1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental té delegada per part del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya la competència de gestió del servei escolar de transport de 
obligatori i no obligatori, així com els ajuts individuals per desplaçament.  
 

2. Concretament, el Consell Comarcal del Vallès Oriental assumeix la competència delegada pel 
Departament d’Ensenyament de la gestió del servei escolar de transport que es pugui oferir, 
quan les necessitats d’escolarització en un determinat municipi així ho aconsellin i d’acord 
amb les consignacions pressupostàries existents, a l’alumnat que cursi el segon cicle 
d’educació infantil que hagi de desplaçar-se fora del seu municipi de residència o que s’hagi 
de desplaçar a centres docents del mateix municipi, però distants del seu lloc de residència, i a 
l’alumnat d’educació obligatòria que s’hagi de desplaçar a centres docents del mateix municipi 
però distants del seu lloc de residència. 
 

3. Els alumnes d’ensenyaments postobligatoris no universitaris només podran utilitzar el servei si 
existeixen places lliures; aquests ho hauran de sol·licitar i requerirà l’autorització prèvia per 
part dels Serveis Territorials d’Ensenyament. Aquesta autorització serà vàlida en tant existeixin 
places lliures i podrà renovar-se en funció de la disponibilitat de places lliures. 
 

4. Aquesta col·laboració representa que en el cas que hagi places lliures de les rutes de 
transport escolar no obligatori prestades pel Consell Comarcal del Vallès Oriental els alumnes 
de postobligatori (batxillerat i cicles formatius) en podran fer ús. 
 

5. Que el 21 de març de 2018, la Comissió de Govern del CONSELL COMARCAL va aprovar un 
preu públic per la utilització de les places lliures de les rutes de transport escolar no obligatori 
prestades pel Consell Comarcal del Vallès Oriental pels alumnes de postobligatori (batxillerat i 
cicles formatius), dels instituts de La Vall del Tenes, de Santa Eulàlia de Ronçana; Institut Baix 
Montseny, de Sant Celoni; Institut Sant Celoni, de Sant Celoni; Institut Lliça d'Amunt i Institut 
Hipàtia d'Alexandria, de Lliça d'Amunt; Institut Marta Mata i Vinyes Velles, de Montornès del 
Vallès; Institut Vilamajor, de Sant Pere de Vilamajor i resta d'instituts. 
 

6. Per al curs escolar 2019-2020 l’Ajuntament de Fogars de Montclús i el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental van signar un conveni de col·laboració que articulava aquesta col·laboració. El 
conveni no preveu la possibilitat de pròrroga.  
 

7. El de 29 de juliol de 2020, registre d’entrada número E2020009903, l’Ajuntament de Fogars de 
Montclús, ha sol·licitat al Consell Comarcal del Vallès Oriental col·laboració per a la prestació 
del servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de postobligatoris de Fogars de 
Montclús a l’Institut Baix Montseny. 

8. Que és de l’interès d’ambdues parts col·laborar per a la prestació del servei escolar esmentat 
a la manifestació anterior. 
 

9. En aquest sentit el Consell Comarcal s’encarregarà de:  
 

a) Contractar el servei de transport escolar no obligatori i fer el seguiment i control del 
contracte que en resulti. 

 
b) Contractar el servei d’acompanyament del servei de transport escolar no obligatori i fer el 

seguiment i control del contracte que en resulti. 
 

c) Recepcionar, gestionar i tramitar les altes i les baixes del servei de transport escolar no 
obligatori per als alumnes de postobligatoris del municipi que l’AJUNTAMENT faciliti. 

 
d) Transmetre i coordinar les informacions necessàries pel bon desenvolupament del servei 

de transport escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris de Fogars de 
Montclús a l’INSTITUT amb tots els agents implicats: l’empresari contractista del servei 
escolar de transport, l’empresari contractista del servei d’acompanyament del transport 
escolar, el centre educatiu, les famílies i l’AJUNTAMENT, entre d’altres. 

 
e) Dur a terme el seguiment de la utilització del servei de transport escolar no obligatori per 

part dels usuaris. 



 

 

 
f) Coordinar-se amb el centre educatiu per la relació diària del servei de transport escolar no 

obligatori. 
 
g) Desenvolupar i implementar el Pla de millora del servei de transport escolar. 

 
 

10. L’Ajuntament s’encarregarà de:  
 

1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per prestar satisfactòriament el servei 
de transport escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris de Fogars de 
Montclús a l’INSTITUT. 

 
2. Centralitzar la recepció de sol·licituds del servei de transport escolar no obligatori per als 

alumnes de postobligatoris de Fogars de Montclús a l’INSTITUT. 
 

3. Executar les competències delegades de gestió, liquidació, inspecció i recaptació del preu 
públic per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori per als alumnes de 
postobligatoris de Fogars de Montclús a l’INSTITUT en els termes previstos en el conveni. 

 
4. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que  derivada de l’ús de les places lliures de 

la ruta de transport escolar no obligatori prestada per als alumnes de postobligatori 
(batxillerat i cicles formatius), per al curs escolar 2020-2021, en el compte corrent de 
BBVA número ES71 0182 6035 40 0201600889, en dos parts iguals: 

a) El primer abonament s’efectuarà abans del 22 de desembre de 2020 i es correspondrà 
amb la meitat del preu públic (161,92 €) pel nombre d’alumnes que el Consell Comarcal 
hagi comunicat un com donats d’alta en el transport en el primers dies del mes 
desembre.  
 

b) El segon abonament es farà abans del 26 de febrer de l’any 2021 i es correspondrà amb 
la meitat del preu públic (161,92 €) pel nombre d’alumnes que el Consell Comarcal hagi 
comunicat com donats d’alta en el transport en el primers dies del mes febrer del 2021. 

 
 
Per tant, PROPOSO,      
 

1. Establir un conveni per articular el marc de col·laboració entre el CONSELL COMARCAL a 
l’AJUNTAMENT per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori pels alumnes 
de postobligatoris de Fogars de Monclús l’Institut Baix Montseny de Sant Celoni. 

 
1. Delegar per part del CONSELL COMARCAL en l’AJUNTAMENT les competències de gestió, 

liquidació, inspecció i recaptació del preu públic per a la prestació del servei de transport 
escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris de Fogars de Monclús a l’Institut Baix 
Montseny de Sant Celoni.” 

 

2. L’11 de novembre de 2020 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 
ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. El conveni de 24 de maig de 2016, de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès 

Oriental i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya relatiu a la 
delegació de competències quan a la gestió del Servei escolar de transport i del Servei 
escolar de menjador. 
 

2. El Reglament del transport escolar del Consell Comarcal del Vallès Oriental aprovat 
inicialment el 20 de març de 2019 i de forma definitiva el 25 de setembre de 2019 pel Ple 



 

 

del Consell Comarcal del Vallès Oriental, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona el 7 d’octubre de 2019.  
 

3. El 21 de març de 2018, la Comissió de Govern del CONSELL COMARCAL va aprovar 
un preu públic per la utilització de les places lliures de les rutes de transport escolar no 
obligatori prestades pel Consell Comarcal del Vallès Oriental pels alumnes de 
postobligatori (batxillerat i cicles formatius), dels instituts de La Vall del Tenes, de Santa 
Eulàlia de Ronçana; Institut Baix Montseny, de Sant Celoni; Institut Sant Celoni, de Sant 
Celoni; Institut Lliça d'Amunt i Institut Hipàtia d'Alexandria, de Lliça d'Amunt; Institut 
Marta Mata i Vinyes Velles, de Montornès del Vallès; Institut Vilamajor, de Sant Pere de 
Vilamajor i resta d'instituts. 

 
4. L’article 150 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix 

que els ens locals supramunicipals que tenen atribuïdes funcions de cooperació poden 
establir convenis i que aquesta facultat s’ha d’exercir amb criteris objectius i d’acord amb 
el principi d’igualtat i amb els criteris de coordinació establerts. 

 
5. L’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya preveu que les administracions públiques 
catalanes, els organismes i les entitats públiques poden delegar les competències de la 
seva titularitat a altres administracions o entitats en els termes que estableix la normativa 
sectorial d’aplicació. 
 

6. L’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya per raó del qual les administracions públiques 
de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions 
públiques i amb els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, 
en l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució de finalitats d’interès 
comú. 
 

7. L’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, preveu que pel conveni s’estableix una relació de 
cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres administracions 
públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències 
legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú. 

 
8. Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 

pel que fa al règim jurídic dels convenis.  
 

9. L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
disposa que és competència de les entitats locals la gestió, recaptació i inspecció dels 
seus tributs, sens perjudici de les delegacions que poden atorgar a favor de les entitats 
locals d’àmbit superior o de les respectives Comunitats Autònomes, i de les  formules de 
col·laboració amb altres entitats locals, amb les comunitats autònomes o amb l’Estat, 
d’acord amb el que estableixi la legislació de l’Estat. 

 
10. Els articles 7.1 i 8.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 

per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que fa al règim de delegació de 
competència per a la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i demés 
ingressos de dret públic propis de les entitats locals. 

 
11. L’article 8.b) del Reglament general de Recaptació, aprovat per Reial Decret  939/2005, 

de 29 de juliol, pel que fa al règim jurídic de la recaptació de la hisenda pública. 
 



 

 

12. L’article 114.3 lletra e) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
estableix que és necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació per adoptar els acords relatius a l’acceptació de delegacions o 
encàrrecs de gestió realitzats per altres administracions. 

 
Així mateix, l’article 47.2 lletra h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local estableix que es requerirà el vot favorable de la majoria absoluta del 
nombre legal dels membres de les corporacions per a l’adopció dels acords relatius a la 
transferència de funcions o activitats a altres administracions públiques, així com 
l’acceptació de les delegacions o encàrrecs de gestió realitzades per altres 
administracions, excepte que per llei s’imposi obligatòriament. 
 

13. L’article 179.1.b) del TRLMRLC estableix que és necessari l’informe previ del secretari o 
secretària de la corporació i, si s’escau, de l’interventor o interventora, o de qui legalment 
els substitueixi, per a adoptar els acords següents: …Sempre que es tracta de matèries 
per a les quals la llei exigeix un quòrum de votació especial.  
 

14. En el mateix sentit, l’article 3 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es 
regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter 
nacional, quan disposa que la funció d’assessorament legal preceptiu comprèn: 
…L’emissió d’informe previ sempre que es tracti d’assumptes l’aprovació dels quals 
requereixi una majoria absoluta del número legal dels membres de la corporació o 
qualsevol altre majoria qualificada. 

 
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 

l’Ajuntament de Fogars de Montclús per a la prestació del servei de transport escolar no 
obligatori pels alumnes postobligatoris de Fogars de Montclús matriculats a l’Institut Baix 
Montseny de Sant Celoni i per a la delegació de competències en matèria de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació del preu públic per a la prestació del servei de transport 
escolar, d’acord amb el contingut següent: 
 

“R E U N I T S 
 
D’una part, el senyor Francesc Colomé Tenas, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit pel secretari accidental de la corporació, senyor Jordi Vendrell i Ros.  

  

I de l’altra, el senyor Albert Rovira Rovira, alcalde-president de l’Ajuntament de Fogars de 
Montclús, assistit per la secretària de la corporació, senyora Maria del Pilar Pérez Raposo.  

  

  

I N T E R V E N E N  

  

El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa l’article 13 del Text 
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 
de novembre.  

  

L’alcalde-president, en nom i representació de l’Ajuntament de Fogars de Montclús, en virtut del 
que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en 
la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 de setembre.  

  



 

 

El secretari i la secretària també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 
del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional.   

  

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa  

  

  

M A N I F E S T E N  

  

I. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental té delegada per part del Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la competència de gestió del servei escolar 

de transport de obligatori i no obligatori, així com els ajuts individuals per desplaçament.   

 

Concretament, el Consell Comarcal del Vallès Oriental assumeix la competència delegada pel 

Departament d’Ensenyament de la gestió del servei escolar de transport que es pugui oferir, 

quan les necessitats d’escolarització en un determinat municipi així ho aconsellin i d’acord 

amb les consignacions pressupostàries existents, a l’alumnat que cursi el segon cicle 

d’educació infantil que hagi de desplaçar-se fora del seu municipi de residència o que s’hagi 

de desplaçar a centres docents del mateix municipi, però distants del seu lloc de residència, i 

a l’alumnat d’educació obligatòria que s’hagi de desplaçar a centres docents del mateix 

municipi però distants del seu lloc de residència.  

  

Els alumnes d’ensenyaments postobligatoris no universitaris només podran utilitzar el servei 
si existeixen places lliures; aquests ho hauran de sol·licitar i requerirà l’autorització prèvia per 
part dels Serveis Territorials d’Ensenyament. Aquesta autorització serà vàlida en tant 
existeixin places lliures i podrà renovar-se en funció de la disponibilitat de places lliures.  

  

II. Que l’Ajuntament de Fogars de Montclús, en endavant l’AJUNTAMENT, ha sol·licitat al 

Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant, el CONSELL COMARCAL, col·laboració 

per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de postobligatoris 

de Fogars de Montclús a l’Institut Baix Montseny de Sant Celoni.  

  

III. Que el 21 de març de 2018, la Comissió de Govern del CONSELL COMARCAL va aprovar un 

preu públic per la utilització de les places lliures de les rutes de transport escolar no obligatori 

prestades pel Consell Comarcal del Vallès Oriental pels alumnes de postobligatori (batxillerat 

i cicles formatius), dels instituts de La Vall del Tenes, de Santa Eulàlia de Ronçana; Institut 

Baix Montseny, de Sant Celoni; Institut Sant Celoni, de Sant Celoni; Institut Lliçà d'Amunt i 

Institut Hipàtia d'Alexandria, de Lliçà d'Amunt; Institut Marta Mata i Vinyes Velles, de 

Montornès del Vallès; Institut Vilamajor, de Sant Pere de Vilamajor i resta d'instituts.  

    

El CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen interès a subscriure aquest conveni en matèria 
de transport escolar que subjecten a les següents   
  

  

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES  

  

I. El conveni de 24 de maig de 2016, de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès 

Oriental i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya relatiu a la 

delegació de competències quan a la gestió del Servei escolar de transport i del Servei 

escolar de menjador. 

 

II. El Reglament del transport escolar del Consell Comarcal del Vallès Oriental aprovat 

inicialment el 20 de març de 2019 i de forma definitiva el 25 de setembre de 2019 pel Ple 

del Consell Comarcal del Vallès Oriental, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona el 7 d’octubre de 2019, d’ara en endavant el REGLAMENT.  

 



 

 

III. L’article 150 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que 

els ens locals supramunicipals que tenen atribuïdes funcions de cooperació poden 

establir convenis i que aquesta facultat s’ha d’exercir amb criteris objectius i d’acord amb 

el principi d’igualtat i amb els criteris de coordinació establerts.  

 
IV. L’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya preveu que les administracions públiques 

catalanes, els organismes i les entitats públiques poden delegar les competències de la 

seva titularitat a altres administracions o entitats en els termes que estableix la normativa 

sectorial d’aplicació.  

 
V. L’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya per raó del qual les administracions públiques de 

Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i 

amb els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, en l’àmbit de 

les competències respectives i per a la consecució de finalitats d’interès comú.  

 
VI. L’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals, preveu que pel conveni s’estableix una relació de 

cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres administracions 

públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències 

legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú.  

 
VII. Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, pel 

que fa al règim jurídic dels convenis.   

 
VIII. L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 

disposa que és competència de les entitats locals la gestió, recaptació i inspecció dels 

seus tributs, sens perjudici de les delegacions que poden atorgar a favor de les entitats 

locals d’àmbit superior o de les respectives Comunitats Autònomes, i de les  formules de 

col·laboració amb altres entitats locals, amb les comunitats autònomes o amb l’Estat, 

d’acord amb el que estableixi la legislació de l’Estat. 

 

IX. Els articles 7.1 i 8.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 

per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que fa al règim de delegació de 

competència per a la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i demés 

ingressos de dret públic propis de les entitats locals.  

 
X. L’article 8.b) del Reglament general de Recaptació, aprovat per Reial Decret  939/2005, 

de 29 de juliol pel que fa al règim jurídic de la recaptació de la hisenda pública.  

  

D’acord amb les manifestacions i consideracions jurídiques exposades, les parts compareixents 

atorguen aquest conveni que subjecten als següents  

 

   

P A C T E S  

 

Primer. Objecte  

  

Aquest conveni té per objecte el següent:  
  

a) Establir el marc de col·laboració entre el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT per a la 

prestació del servei de transport escolar no obligatori pels alumnes de postobligatoris de Fogars 

de Montclús a l’Institut Baix Montseny de Sant Celoni, d’ara endavant INSTITUT, d’acord amb el 

REGLAMENT.  

 



 

 

b) Delegar per part del CONSELL COMARCAL en l’AJUNTAMENT les competències de gestió, 

liquidació, inspecció i recaptació del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar 

no obligatori per als alumnes de postobligatoris de Fogars de Montclús a l’INSTITUT.  

  

 

Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL   

  

El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions següents:  
  

a) Recepcionar, gestionar i tramitar les altes i les baixes del servei de transport escolar no obligatori 

per als alumnes de postobligatoris de Fogars de Montclús a l’Institut Baix Montseny de Sant 

Celoni que l’AJUNTAMENT faciliti, d’acord amb el REGLAMENT.  

  

La denegació, l’atorgament, la prestació del servei als alumnes i qualsevol altre aspecte del servei 

o en relació amb aquest ha de fer-se d’acord amb allò establert al REGLAMENT.  

 

b) Transmetre i coordinar les informacions necessàries pel bon desenvolupament del servei de 

transport escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris de Fogars de Montclús a 

l’INSTITUT amb tots els agents implicats: l’empresari contractista del servei escolar de transport, 

l’empresari contractista del servei d’acompanyament del transport escolar, el centre educatiu, les 

famílies i l’AJUNTAMENT, entre d’altres.  

  

c) Dur a terme el seguiment de la utilització del servei de transport escolar no obligatori per part 

dels usuaris.  

  

d) Coordinar-se amb el centre educatiu per la relació diària del servei de transport escolar no 

obligatori. 

 

e) Desenvolupar i implementar el Pla de millora del servei de transport escolar.  

  

 

Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT  

  

L’AJUNTAMENT es compromet a:  
  

1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per prestar satisfactòriament el servei de 

transport escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris de Fogars de Montclús a 

l’INSTITUT.  

  

2. Centralitzar la recepció de sol·licituds del servei de transport escolar no obligatori per als alumnes 

de postobligatoris de Fogars de Montclús a l’INSTITUT.  

  

3. Executar les competències delegades de gestió, liquidació, inspecció i recaptació del preu públic 

per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris 

de Fogars de Montclús a l’INSTITUT en els termes previstos al pacte cinquè d’aquest conveni.  

  

4. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte quart següent.  

  

 

Quart. Règim econòmic  

 
1. L’AJUNTAMENT abona al CONSELL COMARCAL la quantitat derivada de l’ús de les places 

lliures de la ruta de transport escolar no obligatori prestada per als alumnes de postobligatori 

(batxillerat i cicles formatius), per al curs escolar 2020-2021, en el compte corrent de BBVA 

número ES71 0182 6035 40 0201600889, en dues parts iguals:  

  



 

 

c) El primer abonament es fa abans del 22 de desembre de 2020 i es correspondrà amb la 
meitat del preu públic (161,92 €) pel nombre d’alumnes que el Consell Comarcal hagi 
comunicat com a donats d’alta en el transport en el primers dies del mes desembre de 2020. 
 

d) El segon abonament es fa abans del 26 de febrer de l’any 2021 i es correspondrà amb la 
meitat del preu públic (161,92 €) pel nombre d’alumnes que el Consell Comarcal hagi 
comunicat com a donats d’alta en el transport en el primers dies del mes febrer del 2021. 

 

2. El CONSELL COMARCAL inicia l’expedient de compensació, de conformitat amb el que preveu 

la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del CONSELL COMARCAL per l’objecte 

d’aquest conveni.  

 

 

Cinquè. Delegació de competències  

  

Per mitjà d’aquest conveni es formalitza la delegació de les competències de gestió, liquidació, 

inspecció i recaptació del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori 

per als alumnes de postobligatoris de Fogars de Montclús a l’INSTITUT, d’acord amb les funcions 

següents:  

  

a) Realitzar actuacions d’informació i assistència als contribuents  

b) Realitzar liquidacions per a determinar els deutes tributaris  

c) Elaborar i emetre padrons i documents cobratoris  

d) Revisar i comprovar les declaracions i autoliquidacions presentades  

e) Practicar notificacions col·lectives en rebuts i notificacions individuals en les liquidacions per 

ingrés directe  

f) Dictar la provisió de constrenyiment  

g) Recaptar els deutes, tant en període voluntari com executiu  

h) Liquidar interessos de demora  

i) Resoldre els expedients de devolució d'ingressos indeguts  

j) Realitzar les funcions d’inspecció  

k) Qualificar les infraccions i imposar sancions tributàries  

l) Resoldre els recursos que s'interposin contra els actes anteriors  

m) Realitzar qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors  

 

 

Sisè. Vigència  

  

Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de l’ús de 
servei dels alumnes fins a l’acabament del curs escolar 2020-2021.  
  

 

Setè. Naturalesa del conveni  

  

Aquest conveni té naturalesa administrativa i resta fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei de contractes 
del sector públic. Per a la seva interpretació i desenvolupament es regeix per les seves pròpies 
clàusules i, supletòriament, per l’ordenament jurídic administratiu i, en concret, per allò establert a la 
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya.  
  

 

Vuitè. Comissió de seguiment  

  

1. Les parts acorden crear una comissió amb la finalitat de fer el seguiment i vetllar pel compliment 

de les previsions d’aquest conveni, dur a terme el control i avaluació del servei per tal d’assegurar-

ne la correcta prestació, així com, proposar les mesures necessàries per desenvolupar i complir 

millor les obligacions que s’estableixen en aquest conveni.  



 

 

  

2. A aquest efecte cadascuna de les parts designarà un representant per formar part d’aquesta 

comissió.  

 

 
Novè. Publicació  

  

El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, la 
formalització d’aquest conveni i la delegació de competències.   
  

Desè. Extinció  

    

Les causes d’extinció del conveni són les següents:  
  

a) L’acord entre les parts  

b) La denúncia unilateral del conveni amb tres mesos d’antelació   

c) La demora en el pagament per part de l’AJUNTAMENT. El CONSELL COMARCAL tindrà dret a 

resoldre el conveni i al rescabalament dels perjudicis que se li hagin originat com a 

conseqüència d’això  

d) El compliment del període de vigència  

e) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de les parts  

  

 

Onzè. Jurisdicció  

  

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les qüestions que se 
suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d’aquest conveni. “ 

  

2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament. 
 

3. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització del conveni de 
col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Fogars de 
Montclús.”  

 

 
5. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei de 
transport escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris amb l'Ajuntament 
de Vallromanes. 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 2 de novembre de 2020, el gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental, senyor 

Ignasi Valls i Vilaró, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 

1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental té delegada per part del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya la competència de gestió del servei escolar de transport de 
obligatori i no obligatori, així com els ajuts individuals per desplaçament.  
 

2. Concretament, el Consell Comarcal del Vallès Oriental assumeix la competència delegada pel 
Departament d’Ensenyament de la gestió del servei escolar de transport que es pugui oferir, 
quan les necessitats d’escolarització en un determinat municipi així ho aconsellin i d’acord 
amb les consignacions pressupostàries existents, a l’alumnat que cursi el segon cicle 
d’educació infantil que hagi de desplaçar-se fora del seu municipi de residència o que s’hagi 
de desplaçar a centres docents del mateix municipi, però distants del seu lloc de residència, i a 



 

 

l’alumnat d’educació obligatòria que s’hagi de desplaçar a centres docents del mateix municipi 
però distants del seu lloc de residència. 
 

Els alumnes d’ensenyaments postobligatoris no universitaris només podran utilitzar el servei si 
existeixen places lliures; aquests ho hauran de sol·licitar i requerirà l’autorització prèvia per 
part dels Serveis Territorials d’Ensenyament. Aquesta autorització serà vàlida en tant existeixin 
places lliures i podrà renovar-se en funció de la disponibilitat de places lliures. 

 
3. Aquesta col·laboració representa que en el cas que hagi places lliures de les rutes de 

transport escolar no obligatori prestades pel Consell Comarcal del Vallès Oriental els alumnes 
de postobligatori (batxillerat i cicles formatius) en podran fer ús. 
 

4. Que el 21 de març de 2018, la Comissió de Govern del CONSELL COMARCAL va aprovar un 
preu públic per la utilització de les places lliures de les rutes de transport escolar no obligatori 
prestades pel Consell Comarcal del Vallès Oriental pels alumnes de postobligatori (batxillerat i 
cicles formatius), dels instituts de La Vall del Tenes, de Santa Eulàlia de Ronçana; Institut Baix 
Montseny, de Sant Celoni; Institut Sant Celoni, de Sant Celoni; Institut Lliça d'Amunt i Institut 
Hipàtia d'Alexandria, de Lliça d'Amunt; Institut Marta Mata i Vinyes Velles, de Montornès del 
Vallès; Institut Vilamajor, de Sant Pere de Vilamajor i resta d'instituts. 
 

5. Per al curs escolar 2019/2020 l’Ajuntament de Vallromanes i el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental van signar un conveni de col·laboració que articulava aquesta col·laboració. El 
conveni no preveu la possibilitat de pròrroga.  
 

6. El 18 de juny de 2020, registre d’entrada número E2020007166 , l’Ajuntament de Vallromanes, 
ha sol·licitat al Consell Comarcal del Vallès Oriental col·laboració per a la prestació del servei 
de transport escolar no obligatori dels alumnes de postobligatoris de Vallromanes a l’Institut 
Vilanova de Vilanova del Vallès. 
 

7. Que és de l’interès d’ambdues parts col·laborar per a la prestació del servei escolar esmentat 
a la manifestació anterior. 
 

8. En aquest sentit el Consell Comarcal s’encarregarà de:  
 

a) Contractar el servei de transport escolar no obligatori i fer el seguiment i control del 
contracte que en resulti. 

 
b) Contractar el servei d’acompanyament del servei de transport escolar no obligatori i fer el 

seguiment i control del contracte que en resulti. 
 

c) Recepcionar, gestionar i tramitar les altes i les baixes del servei de transport escolar no 
obligatori per als alumnes de postobligatoris del municipi que l’AJUNTAMENT faciliti. 

 
d) Transmetre i coordinar les informacions necessàries pel bon desenvolupament del servei 

de transport escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris de Vallromanes a 
l’INSTITUT amb tots els agents implicats: l’empresari contractista del servei escolar de 
transport, l’empresari contractista del servei d’acompanyament del transport escolar, el 
centre educatiu, les famílies i l’AJUNTAMENT, entre d’altres. 

 
e) Dur a terme el seguiment de la utilització del servei de transport escolar no obligatori per 

part dels usuaris. 
 

f) Coordinar-se amb el centre educatiu per la relació diària del servei de transport escolar no 
obligatori. 

 
g) Desenvolupar i implementar el Pla de millora del servei de transport escolar. 
 
 

9. L’Ajuntament s’encarregarà de:  



 

 

 
1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per prestar satisfactòriament el servei 

de transport escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris. 
 

2. Centralitzar la recepció de sol·licituds del servei de transport escolar no obligatori per als 
alumnes de postobligatoris  a l’INSTITUT. 

 
3. Executar les competències delegades de gestió, liquidació, inspecció i recaptació del preu 

públic per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori per als alumnes de 
postobligatoris a l’INSTITUT en els termes previstos en el conveni. 

 
4. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que derivada de l’ús de les places lliures de 

la ruta de transport escolar no obligatori prestada per als alumnes de postobligatori 
(batxillerat i cicles formatius), per al curs escolar 2020-2021, en el compte corrent de 
BBVA número ES71 0182 6035 40 0201600889, en dues parts iguals: 

 
a) El primer abonament s’efectuarà abans del 22 de desembre de 2020 i es correspondrà 

amb la meitat del preu públic (161,92 €) pel nombre d’alumnes que el Consell Comarcal 
hagi comunicat un com donats d’alta en el transport en el primers dies del mes de 
desembre de 2020.  
 

b) El segon abonament es farà abans del 26 de febrer de l’any 2021 i es correspondrà amb 
la meitat del preu públic (161,92 €) pel nombre d’alumnes que el Consell Comarcal hagi 
comunicat com donats d’alta en el transport en el primers dies del mes de febrer de 2021. 

 
Per tant, PROPOSO,      
 

1. Establir un conveni que concreti el marc de col·laboració entre el CONSELL COMARCAL a 
l’AJUNTAMENT per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori pels alumnes de 
postobligatoris de Vallromanes a l’Institut Vilanova de Vilanova del Vallès.  
 
2. Delegar per part del CONSELL COMARCAL en l’AJUNTAMENT les competències de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar 
no obligatori per als alumnes de postobligatoris de Vallromanes a l’Institut Vilanova de Vilanova 
del Vallès.” 
 

2. L’11 de novembre de 2020 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 
ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. El conveni de 24 de maig de 2016, de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès 

Oriental i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya relatiu a la 
delegació de competències quan a la gestió del Servei escolar de transport i del Servei 
escolar de menjador. 
 

2. El Reglament del transport escolar del Consell Comarcal del Vallès Oriental aprovat 
inicialment el 20 de març de 2019 i de forma definitiva el 25 de setembre de 2019 pel Ple 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona el 7 d’octubre de 2019.  
 

3. El 21 de març de 2018, la Comissió de Govern del CONSELL COMARCAL va aprovar 
un preu públic per la utilització de les places lliures de les rutes de transport escolar no 
obligatori prestades pel Consell Comarcal del Vallès Oriental pels alumnes de 
postobligatori (batxillerat i cicles formatius), dels instituts de La Vall del Tenes, de Santa 
Eulàlia de Ronçana; Institut Baix Montseny, de Sant Celoni; Institut Sant Celoni, de Sant 
Celoni; Institut Lliça d'Amunt i Institut Hipàtia d'Alexandria, de Lliça d'Amunt; Institut 



 

 

Marta Mata i Vinyes Velles, de Montornès del Vallès; Institut Vilamajor, de Sant Pere de 
Vilamajor i resta d'instituts. 

 
4. L’article 150 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix 

que els ens locals supramunicipals que tenen atribuïdes funcions de cooperació poden 
establir convenis i que aquesta facultat s’ha d’exercir amb criteris objectius i d’acord amb 
el principi d’igualtat i amb els criteris de coordinació establerts. 

 
5. L’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya preveu que les administracions públiques 
catalanes, els organismes i les entitats públiques poden delegar les competències de la 
seva titularitat a altres administracions o entitats en els termes que estableix la normativa 
sectorial d’aplicació. 
 

6. L’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya per raó del qual les administracions públiques 
de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions 
públiques i amb els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, 
en l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució de finalitats d’interès 
comú. 
 

7. L’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, preveu que pel conveni s’estableix una relació de 
cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres administracions 
públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències 
legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú. 

 
8. Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 

pel que fa al règim jurídic dels convenis.  
 

9. L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
disposa que és competència de les entitats locals la gestió, recaptació i inspecció dels 
seus tributs, sens perjudici de les delegacions que poden atorgar a favor de les entitats 
locals d’àmbit superior o de les respectives Comunitats Autònomes, i de les  formules de 
col·laboració amb altres entitats locals, amb les comunitats autònomes o amb l’Estat, 
d’acord amb el que estableixi la legislació de l’Estat. 

 
10. Els articles 7.1 i 8.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 

per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que fa al règim de delegació de 
competència per a la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i demés 
ingressos de dret públic propis de les entitats locals. 

 
11. L’article 8.b) del Reglament general de Recaptació, aprovat per Reial Decret  939/2005, 

de 29 de juliol, pel que fa al règim jurídic de la recaptació de la hisenda pública. 
 

12. L’article 114.3 lletra e) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
estableix que és necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació per adoptar els acords relatius a l’acceptació de delegacions o 
encàrrecs de gestió realitzats per altres administracions. 

 
Així mateix, l’article 47.2 lletra h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local estableix que es requerirà el vot favorable de la majoria absoluta del 
nombre legal dels membres de les corporacions per a l’adopció dels acords relatius a la 
transferència de funcions o activitats a altres administracions públiques, així com 



 

 

l’acceptació de les delegacions o encàrrecs de gestió realitzades per altres 
administracions, excepte que per llei s’imposi obligatòriament. 
 

13. L’article 179.1.b) del TRLMRLC estableix que és necessari l’informe previ del secretari o 
secretària de la corporació i, si s’escau, de l’interventor o interventora, o de qui legalment 
els substitueixi, per a adoptar els acords següents: …Sempre que es tracta de matèries 
per a les quals la llei exigeix un quòrum de votació especial.  
 

14. En el mateix sentit, l’article 3 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es 
regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter 
nacional, quan disposa que la funció d’assessorament legal preceptiu comprèn: 
…L’emissió d’informe previ sempre que es tracti d’assumptes l’aprovació dels quals 
requereixi una majoria absoluta del número legal dels membres de la corporació o 
qualsevol altre majoria qualificada. 

 
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 

l’Ajuntament de Vallromanes per a la prestació del servei de transport escolar no 
obligatori pels alumnes postobligatoris de Vallromanes matriculats a l’Institut Vilanova de 
Vilanova del Vallès i per a la delegació de competències en matèria de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar, 
d’acord amb el contingut següent: 
 

“R E U N I T S 
 
D’una part, el senyor Francesc Colomé Tenas, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit pel secretari accidental de la corporació, senyor Jordi Vendrell i Ros.  

  

I de l’altra, el senyor David Ricart i Miró, alcalde-president de l’Ajuntament de Vallromanes, 
assistit pel secretari de la corporació, senyor Oriol Vila Arranz.   

  

  

I N T E R V E N E N  

  

El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa l’article 13 del Text 
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 
de novembre.  

  

L’alcalde-president, en nom i representació de l’Ajuntament de Vallromanes, en virtut del que 
disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la 
redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 de setembre.  

  

Els secretaris també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 del Reial 
decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional.   

  

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa  

  

  

M A N I F E S T E N  

  



 

 

I. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental té delegada per part del Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la competència de gestió del servei escolar 

de transport de obligatori i no obligatori, així com els ajuts individuals per desplaçament.   

 

Concretament, el Consell Comarcal del Vallès Oriental assumeix la competència delegada pel 

Departament d’Ensenyament de la gestió del servei escolar de transport que es pugui oferir, 

quan les necessitats d’escolarització en un determinat municipi així ho aconsellin i d’acord 

amb les consignacions pressupostàries existents, a l’alumnat que cursi el segon cicle 

d’educació infantil que hagi de desplaçar-se fora del seu municipi de residència o que s’hagi 

de desplaçar a centres docents del mateix municipi, però distants del seu lloc de residència, i 

a l’alumnat d’educació obligatòria que s’hagi de desplaçar a centres docents del mateix 

municipi però distants del seu lloc de residència.  

  

Els alumnes d’ensenyaments postobligatoris no universitaris només podran utilitzar el servei 
si existeixen places lliures; aquests ho hauran de sol·licitar i requerirà l’autorització prèvia per 
part dels Serveis Territorials d’Ensenyament. Aquesta autorització serà vàlida en tant 
existeixin places lliures i podrà renovar-se en funció de la disponibilitat de places lliures.  

  

II. Que l’Ajuntament de Vallromanes, en endavant l’AJUNTAMENT, ha sol·licitat al Consell 

Comarcal del Vallès Oriental, en endavant, el CONSELL COMARCAL, col·laboració per a la 

prestació del servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de postobligatoris de 

Vallromanes a l’Institut Vilanova de Vilanova del Vallès. 

  

 

III. Que el 21 de març de 2018, la Comissió de Govern del CONSELL COMARCAL va aprovar un 

preu públic per la utilització de les places lliures de les rutes de transport escolar no obligatori 

prestades pel Consell Comarcal del Vallès Oriental pels alumnes de postobligatori (batxillerat 

i cicles formatius), dels instituts de La Vall del Tenes, de Santa Eulàlia de Ronçana; Institut 

Baix Montseny, de Sant Celoni; Institut Sant Celoni, de Sant Celoni; Institut Lliçà d'Amunt i 

Institut Hipàtia d'Alexandria, de Lliçà d'Amunt; Institut Marta Mata i Vinyes Velles, de 

Montornès del Vallès; Institut Vilamajor, de Sant Pere de Vilamajor i resta d'instituts.  

    

El CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen interès a subscriure aquest conveni en matèria 
de transport escolar que subjecten a les següents   
  

  

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES  

  

I. El conveni de 24 de maig de 2016, de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès 

Oriental i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya relatiu a la 

delegació de competències quan a la gestió del Servei escolar de transport i del Servei 

escolar de menjador. 

 

II. El Reglament del transport escolar del Consell Comarcal del Vallès Oriental aprovat 

inicialment el 20 de març de 2019 i de forma definitiva el 25 de setembre de 2019 pel Ple 

del Consell Comarcal del Vallès Oriental, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona el 7 d’octubre de 2019, d’ara en endavant el REGLAMENT.  

 

III. L’article 150 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que 

els ens locals supramunicipals que tenen atribuïdes funcions de cooperació poden 

establir convenis i que aquesta facultat s’ha d’exercir amb criteris objectius i d’acord amb 

el principi d’igualtat i amb els criteris de coordinació establerts.  

 
IV. L’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya preveu que les administracions públiques 

catalanes, els organismes i les entitats públiques poden delegar les competències de la 



 

 

seva titularitat a altres administracions o entitats en els termes que estableix la normativa 

sectorial d’aplicació.  

 
V. L’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya per raó del qual les administracions públiques de 

Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i 

amb els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, en l’àmbit de 

les competències respectives i per a la consecució de finalitats d’interès comú.  

 
VI. L’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals, preveu que pel conveni s’estableix una relació de 

cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres administracions 

públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències 

legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú.  

 
VII. Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, pel 

que fa al règim jurídic dels convenis.   

 
VIII. L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 

disposa que és competència de les entitats locals la gestió, recaptació i inspecció dels 

seus tributs, sens perjudici de les delegacions que poden atorgar a favor de les entitats 

locals d’àmbit superior o de les respectives Comunitats Autònomes, i de les  formules de 

col·laboració amb altres entitats locals, amb les comunitats autònomes o amb l’Estat, 

d’acord amb el que estableixi la legislació de l’Estat. 

 

IX. Els articles 7.1 i 8.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 

per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que fa al règim de delegació de 

competència per a la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i demés 

ingressos de dret públic propis de les entitats locals.  

 
X. L’article 8.b) del Reglament general de Recaptació, aprovat per Reial Decret  939/2005, 

de 29 de juliol pel que fa al règim jurídic de la recaptació de la hisenda pública.  

  

D’acord amb les manifestacions i consideracions jurídiques exposades, les parts compareixents 

atorguen aquest conveni que subjecten als següents  

 

   

P A C T E S  

 

Primer. Objecte  

  

Aquest conveni té per objecte el següent:  
  

a) Establir el marc de col·laboració entre el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT per a la 

prestació del servei de transport escolar no obligatori pels alumnes de postobligatoris de 

Vallromanes a l’Institut Vilanova de Vilanova del Vallès, d’ara endavant INSTITUT, d’acord amb el 

REGLAMENT.  

 

b) Delegar per part del CONSELL COMARCAL en l’AJUNTAMENT les competències de gestió, 

liquidació, inspecció i recaptació del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar 

no obligatori per als alumnes de postobligatoris de Vallromanes a l’INSTITUT.  

  

 

Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL   

  

El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions següents:  
  



 

 

a) Recepcionar, gestionar i tramitar les altes i les baixes del servei de transport escolar no obligatori 

per als alumnes de postobligatoris de Vallromanes a l’Institut Vilanova de Vilanova del Vallès que 

l’AJUNTAMENT faciliti, d’acord amb el REGLAMENT.  

  

La denegació, l’atorgament, la prestació del servei als alumnes i qualsevol altre aspecte del servei 

o en relació amb aquest ha de fer-se d’acord amb allò establert al REGLAMENT.  

 

b) Transmetre i coordinar les informacions necessàries pel bon desenvolupament del servei de 

transport escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris de Vallromanes a l’INSTITUT 

amb tots els agents implicats: l’empresari contractista del servei escolar de transport, l’empresari 

contractista del servei d’acompanyament del transport escolar, el centre educatiu, les famílies i 

l’AJUNTAMENT, entre d’altres.  

  

c) Dur a terme el seguiment de la utilització del servei de transport escolar no obligatori per part 

dels usuaris.  

  

d) Coordinar-se amb el centre educatiu per la relació diària del servei de transport escolar no 

obligatori. 

 

e) Desenvolupar i implementar el Pla de millora del servei de transport escolar.  

  

 

Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT  

  

L’AJUNTAMENT es compromet a:  
  

1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per prestar satisfactòriament el servei de 

transport escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris de Vallromanes a l’INSTITUT.  

  

2. Centralitzar la recepció de sol·licituds del servei de transport escolar no obligatori per als alumnes 

de postobligatoris de Vallromanes a l’INSTITUT.  

  

3. Executar les competències delegades de gestió, liquidació, inspecció i recaptació del preu públic 

per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris 

de Vallromanes a l’INSTITUT en els termes previstos al pacte cinquè d’aquest conveni.  

  

4. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte quart següent.  

  

 

Quart. Règim econòmic  

 
1. L’AJUNTAMENT abona al CONSELL COMARCAL la quantitat derivada de l’ús de les places 

lliures de la ruta de transport escolar no obligatori prestada per als alumnes de postobligatori 

(batxillerat i cicles formatius), per al curs escolar 2020-2021, en el compte corrent de BBVA 

número ES71 0182 6035 40 0201600889, en dues parts iguals: 

 

a) El primer abonament es fa abans del 22 de desembre de 2020 i es correspondrà amb la 
meitat del preu públic (161,92 €) pel nombre d’alumnes que el Consell Comarcal hagi 
comunicat com a donats d’alta en el transport en el primers dies del mes desembre de 2020. 
 

b) El segon abonament es fa abans del 26 de febrer de l’any 2021 i es correspondrà amb la 
meitat del preu públic (161,92 €) pel nombre d’alumnes que el Consell Comarcal hagi 
comunicat com a donats d’alta en el transport en el primers dies del mes febrer del 2021. 

 

2. El CONSELL COMARCAL inicia l’expedient de compensació, de conformitat amb el que preveu 

la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del CONSELL COMARCAL per l’objecte 

d’aquest conveni.  



 

 

 

 

Cinquè. Delegació de competències  

  

Per mitjà d’aquest conveni es formalitza la delegació de les competències de gestió, liquidació, 

inspecció i recaptació del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori 

per als alumnes de postobligatoris de Vallromanes a l’INSTITUT, d’acord amb les funcions 

següents:  

  

a) Realitzar actuacions d’informació i assistència als contribuents  

b) Realitzar liquidacions per a determinar els deutes tributaris  

c) Elaborar i emetre padrons i documents cobratoris  

d) Revisar i comprovar les declaracions i autoliquidacions presentades  

e) Practicar notificacions col·lectives en rebuts i notificacions individuals en les liquidacions per 

ingrés directe  

f) Dictar la provisió de constrenyiment  

g) Recaptar els deutes, tant en període voluntari com executiu  

h) Liquidar interessos de demora  

i) Resoldre els expedients de devolució d'ingressos indeguts  

j) Realitzar les funcions d’inspecció  

k) Qualificar les infraccions i imposar sancions tributàries  

l) Resoldre els recursos que s'interposin contra els actes anteriors  

m) Realitzar qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors  

 

 

Sisè. Vigència  

  

Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de l’ús de 
servei dels alumnes fins a l’acabament del curs escolar 2020-2021.  
  

 

Setè. Naturalesa del conveni  

  

Aquest conveni té naturalesa administrativa i resta fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei de contractes 
del sector públic. Per a la seva interpretació i desenvolupament es regeix per les seves pròpies 
clàusules i, supletòriament, per l’ordenament jurídic administratiu i, en concret, per allò establert a la 
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya.  
  

 

Vuitè. Comissió de seguiment  

  

1. Les parts acorden crear una comissió amb la finalitat de fer el seguiment i vetllar pel compliment 

de les previsions d’aquest conveni, dur a terme el control i avaluació del servei per tal d’assegurar-

ne la correcta prestació, així com, proposar les mesures necessàries per desenvolupar i complir 

millor les obligacions que s’estableixen en aquest conveni.  

  

2. A aquest efecte cadascuna de les parts designarà un representant per formar part d’aquesta 

comissió.  

 

 
Novè. Publicació  

  

El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, la 
formalització d’aquest conveni i la delegació de competències.   
  



 

 

Desè. Extinció  

    

Les causes d’extinció del conveni són les següents:  
  

a) L’acord entre les parts  

b) La denúncia unilateral del conveni amb tres mesos d’antelació   

c) La demora en el pagament per part de l’AJUNTAMENT. El CONSELL COMARCAL tindrà dret a 

resoldre el conveni i al rescabalament dels perjudicis que se li hagin originat com a 

conseqüència d’això  

d) El compliment del període de vigència  

e) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de les parts  

  

 

Onzè. Jurisdicció  

  

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les qüestions que se 
suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d’aquest conveni. “ 

  

2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament. 
 

3. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització del conveni de 
col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de 
Vallromanes.”  

 
El president 
 
Alguna intervenció? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova els dictàmens del 3 al 5 per unanimitat dels 33 membres presents, essent 33 
de dret i 33 de fet. 
 
 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
6. Aprovar les bases i la convocatòria per seleccionar uns llocs de treball temporal. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, d’11 de novembre de 2020, que és el que 
segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 22 d’octubre de 2020 el senyor Oscar Frias Pérez, cap de l’àrea de Persones i Valors 

ha emès l’informe següent:  
 
“  

Persones i valors 
EXP: X2020009702 

 
1. Les polítiques socials que desenvolupa el Consell Comarcal estan emmarcades en  la legislació actual i 

en el contracte programa  per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de 
Treball, Afers socials i Famílies i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en matèria de serveis socials, 
altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. 
 

2. El Contracte programa actualment vigent implica per l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, com a 
gestor de l’Àrea Bàsica de serveis socials resta municipis Vallès Oriental,  el desenvolupament del de 20 
projectes recollides en 12 fitxes diferents. A més l’àrea s’ocupa de la gestió dels ajuts de menjador.  

 



 

 

3. El 8 de març de l’any 2018 la senyora la senyora Jéssica Marín Galisteo amb ***0520** signa un 
contracte de treball d’obra i servei als efectes d’ocupar la plaça d’administrativa adscrita a l’Àrea de 
Polítiques Socials i d’Igualtat.  

 
4. El 29 de gener de 2020, el Ple del Consell Comarcal va aprovar inicialment el pressupost general 

d’ingressos i despeses per a l’exercici 2020, les seves bases d’execució, la plantilla de personal i la 
relació de llocs de treball, que comprèn tots els llocs de treball reservats a personal funcionari, personal 
laboral i personal eventual. 

 
Aquest acord es va sotmetre a informació pública en el tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de 4 de febrer de 2020, CVE 2020003207, i es va exposar al públic durant el 
termini reglamentari, sense que es presentés cap al·legació ni reclamació al respecte. L’aprovació 
definitiva es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 3 de març de 2020 CVE 
2020007055.  
 
Així mateix, es va publicar íntegrament la plantilla de llocs de treball en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya núm. 8069, de 21 de febrer de 2020. 

 
5. Per atendre els compromisos derivats de les obligacions d’atenció de l’Àrea en relació als ajuts de 

menjador escolar resulta necessari seleccionar el lloc de treball temporal següent:  
 

- Una plaça d’administratiu/va del grup de classificació C1 de la plantilla del personal 
laboral temporal del Consell Comarcal, adscrita a l’Àrea de Polítiques Socials i 
d’Igualtat.  

 
Les tasques que es desenvoluparan en aquests llocs de treball seran en relació amb les funcions 
següents:  
 
 Realització de tasques administratives preparatòries o derivades de la gestió 

administrativa superior; comprovació de documentació. 

 Tasques de tràmit i redacció 

 Suport mecanogràfic;  

 Equip d'oficines, Informàtica bàsica i càlcul; Informació i despatx al públic.  

 Transferència de documentació a l'Arxiu General.  

 Suport i suplències en els períodes d’absència del lloc d'atenció al públic i registre. 

 Tramitar i realitzar el seguiment dels expedients administratius, així com dels contactes 
amb tercers que aquests requereixen.  

 Classificar i gestionar la informació i els documents administratius de l’àmbit, així com 
elaborar bases de dades i documents de treball facilitadors per a la tasca  encomanada.  

 Gestionar totes aquelles incidències que afectin a la gestió del personal del seu àmbit. 
 

A aquests lloc de treball corresponent les retribucions corresponents al grup C1 informades pel 
Cap de l’Àrea de Persones i Valors d’acord amb el detall següent:  
 

Sou base:   781.39 euros 
Complement de destí: 379.77euros 
Complement específic: 633.85 euros 

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

 
Per això,  
PROPOSO:  

 

1. Iniciar el procés per al a selecció de la plaça següents i d’acord amb el detall de funcions i retribucions 
que consten en aquest informe:  
 
Una plaça d’administratiu/va del grup de classificació C1 de la plantilla del personal laboral temporal del 
Consell Comarcal, adscrita a l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat.” 

 

 
2. El 6 de novembre de 2020 la senyora Silva Perez i Corts, cap de l’àrea de Polítiques 

Socials i d’Igualtat ha emès l’informe següent:  
 



 

 

“ 

1. El 12 d’abril de 2018, el Consell Comarcal del Vallès Oriental va contractar el senyor Ignasi Valls 
Vivas, amb DNI XX646XXXX, per tal d’ocupar la plaça d’administratiu de l’Àrea de Polítiques Socials i 
d’Igualtat del Consell Comarcal del Vallès Oriental, per tal de desenvolupar tasques administratives 
dins l’àmbit d’Autonomia. 
 

2. El 22 de juliol de 2020, el Ple del Consell Comarcal va aprovar les bases i la convocatòria  
del procés de selecció per una plaça de plaça de tècnic o tècnica d’administració general, del grup de 
classificació A1, subescala tècnica, escala d’administració general, de la plantilla de personal 
funcionari interí del Consell Comarcal adscrit a l’Àrea de Serveis Personals (X2020004519). 
 

3. El 28 d’octubre de 2020, el Tribunal de l’esmentat  procés de selecció, va emetre l’acte definitiva on 
consta que el senyor Ignasi Valls Vivas, amb DNI XX646XXXX, va ser el candidat que va obtenir més 
puntuació. Aquesta acta es troba degudament signada a l’expedient X2020007874. 
 

4. Per tal de poder cobrir la plaça que el senyor Ignasi Valls Vivas deixa vacant i que l’àmbit 
d’autonomia de l’àrea no quedi descobert, procedeix donar cobertura a la plaça d’administratiu i 
administrativa de l’Àrea de Polítiques Socials del Consell Comarcal 

 
Per tant, PROPOSO, 

 
1. Aprovar en el proper Ple, les bases i convocatòria per seleccionar un administratiu o administrativa al 

100% de la jornada, per cobrir la plaça de d’administratiu i administrativa adscrita a l’Àrea de 
Polítiques Socials i d’Igualtat del Consell Comarcal del Vallès Oriental, àmbit d’Autonomia.  
 

2. Els  costos salarials corresponents a aquest lloc de treball han estat informats pel cap de l’Àrea de 
Persones i Valors i són els que consten a l’expedient “.  

 
 
3. El 22 d’octubre de 2020 el senyor Oscar Frias Pérez, cap de l’àrea de Persones i Valors 

ha emès l’informe següent: 
“ 

Persones i valors 
EXP: X2020009705 

1. Les Polítiques d’Igualtat que desenvolupa el Consell Comarcal estan emmarcades en  la legislació 
actual i els contractes programa  quadriennals signats amb l’Institut Català de les Dones (ICD), de 
Presidència de la Generalitat  i el Departament de Treball Afers Socials i Famílies (DTASF).. 
 

2. En l’àmbit de les polítiques d’Igualtat  es desenvolupa el  Pla Comarcal d’Immigració i Ciutadania 
que compren, el  Servei de primera acollida a l’àmbit local de Catalunya,  el treball amb els 
professionals del territori per a la recollida de necessitats i per a l’establiment de línies de treball 
comunes , el servei d’interpretació lingüística del Consell Comarcal i el servei d’assessorament 
jurídic en matèria d’estrangeria.  
 

3. L’1 de febrer de l’any 2018 la senyora la senyora Elsa Flores Redondo amb ***2801**signa un 
contracte de treball d’obra i servei als efectes d’ocupar la plaça de tècnica auxiliar d’acollida adscrita 
a l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat.  

 
4. El 29 de gener de 2020, el Ple del Consell Comarcal va aprovar inicialment el pressupost general 

d’ingressos i despeses per a l’exercici 2020, les seves bases d’execució, la plantilla de personal i la 
relació de llocs de treball, que comprèn tots els llocs de treball reservats a personal funcionari, 
personal laboral i personal eventual. 

 
Aquest acord es va sotmetre a informació pública en el tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de 4 de febrer de 2020, CVE 2020003207, i es va exposar al públic durant 
el termini reglamentari, sense que es presentés cap al·legació ni reclamació al respecte. 
L’aprovació definitiva es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 3 de març de 
2020 CVE 2020007055.  
 
Així mateix, es va publicar íntegrament la plantilla de llocs de treball en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 8069, de 21 de febrer de 2020. 

 
5. Per atendre els compromisos derivats de les obligacions d’atenció de l’Àrea en relació a l’acollida de 

les persones immigrants resulta necessari seleccionar el lloc de treball temporal següent:  
 



 

 

- Una plaça de tècnic/a auxiliar d’acollida del grup de classificació C1, subescala 
administrativa de la plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal, adscrita a 
l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat.  
 
Les tasques que es desenvoluparan en aquests llocs de treball seran en relació amb les 
funcions següents:  

 
1. Atendre les persones immigrants en les situacions derivades dels seus processos de 

primera acollida. 
 

 Realitzar les activitats de recepció de la persona migrant. 

 Prestar informació general sobre itineraris, recursos i serveis d'interès per a 
les persones immigrants. 

 Coordinar-se amb les oficines gestores del padró municipal i amb els altres 
serveis implicats en l'acollida, d'acord amb la planificació del servei. 

 Derivar la persona migrant als serveis o recursos que puguin ser necessaris 
per promoure la seva autonomia personal 

 Atendre, quan s'escaigui, les queixes i reclamacions formulades per les 
             persones immigrants en el seu procés de primera acollida. 

 
2. Executar els diferents tràmits de la gestió administrativa del procés de primera 

acollida. 
 

 Obtenir la informació necessària de la persona migrant per l'inici i impuls del 
seu procés de primera acollida i l'obertura de l’expedient personal. 

 Tramitar l'expedient personal seguint el procediment establert 

 Organitzar, actualitzar i controlar el fitxer de dades personals de les persones 
migrants que han estat ateses al servei d'acollida. 

 Organitzar la documentació pròpia de la intervenció. 
 
3. Desenvolupar i avaluar les accions i acompanyar les persones al llarg del servei de 

primera acollida. 
 

 Promoure i executar el programa d'intervenció del procés de primera acollida, 
a partir de la informació obtinguda i dels recursos disponibles. 

 Implementar les normes i procediments d'atenció a les persones migrants a 
partir del programa d’intervenció establert i sobre el servei d'acollida. 

 Impartir accions formatives en el marc del procés d'acollida, utilitzant 
estratègies i recursos didàctics. 

 Avaluar el resultat del procés de primera acollida en la persona migrant. 
 
A aquests lloc de treball corresponent les retribucions corresponents al grup C1 d’acord 
amb el detall següent:  
 

Sou base:   781, 39 euros 
Complement de destí: 379, 77 euros 
Complement específic: 633, 85 euros 

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

 
 

Per això,  
PROPOSO:  

 

2. Iniciar el procés per al a selecció d’acord amb el detall de funcions i retribucions que 
consten en aquest informe de la plaça següent:  
 

- Una plaça de tècnic/a auxiliar d’acollida del grup de classificació C1, subescala 
administrativa de la plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal, adscrita a 
l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat. “  

 
4. El 27 d’octubre de 2020 el senyor Ignasi Valls i Vilaró, gerent del Consell Comarcal, ha 

emès l’informe següent: 



 

 

“  
Ensenyament 
EXP: X2020009844 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El curs 2017-2018 el Consell Comarcal va impulsar un Pla de Millora del Servei de Transport Escolar 

que té com a objectiu la millora del servei i situar l’atenció a les persones en el centre d’aquest 
mitjançant l’aplicació de nous models de treball. 
 

2. El Pla de Millora contempla entre d’altres aspectes la reglamentació del servei, l’avanç en l’aplicació 
de sistemes de informació, l’adaptació i l’impuls de l’administració electrònica i també el nou Acord 
Marc del Transport Escolar.  

 
3. En el marc d’aquest Pla es van definir varis aspectes i tasques que s’havien de desenvolupar i que 

entre altres són els següents: donar publicitat als procediments per accedir al servei, normalitzar els 
models per la tramitació de les altes, baixes..., establir protocol d’actuació davant incidències, 
desenvolupar un reglament del servei, implementar el nou programa informàtic de gestió del servei i 
gestionar administrativament tota la documentació relativa a l’Acord Marc de transport escolar i altes 
d’alumnes. 

 
4. Aquest pla de millora ha comportat l’assumpció de noves tasques associades a la gestió diària del 

servei de transport escolar que requereixen la presència constant a l’àrea d’un auxiliar administratiu. 
Entre aquestes tasques destaca la digitalització de determinats tràmits i processos així com 
l’actualització de bases de dades i sistemes de informació.  
 

5. Per això es fa necessari contractar una persona que realitzi funcions d’auxiliar administratiu escala 
C2 adscrit a l’Àrea de Serveis Personals en l’àmbit d’educació fins a la finalització del procediment 
de selecció que correspongui per cobrir aquest lloc de treball. 

 
6. En aquest sentit, cal aprovar les bases i la convocatòria per a seleccionar una plaça d’auxiliar 

administratiu, escala C2, adscrita a l’Àrea de Serveis Personals en la sessió ordinària del Ple del 
Consell Comarcal prevista pel 18 novembre de 2020. 

 
7. Fins que es convoqui el procés de selecció i mentre aquest duri, és necessari contractar a una 

persona que realitzi les funcions descrits en l’epígraf anterior, als efectes de poder continuar 
garantint el funcionament de l’àrea així com l’assumpció de  tasques associades a la prestació del 
servei de transport. 

 
8. El senyor Oriol López Gómez compleix els requisits i les capacitats per dur a terme les funcions del 

lloc de treball descrit a l’epígraf 5 de la relació de fets. 
  
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Aprovar les bases i la convocatòria per a seleccionar una plaça d’auxiliar administratiu, escala C2, 

adscrita a l’Àrea de Serveis Personals en la sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal prevista 
pel 18 novembre de 2020. 
 

2. Contractar al senyor Oriol López i Gómez amb DNI XX8140XXX fins a la finalització del procés de 

selecció de la plaça d’auxiliar administratiu, escala C2, adscrita a l’Àrea de Serveis Personals. 
 

3. La jornada i les condicions laborals de la persona a contractar són les del conveni col·lectiu del 
personal laboral de la corporació i la retribució en sou brut mensual és de:  
Sou base: 477,01 euros   
Complement de destí: 278,56 euros   
Complement específic: 561,06 euros   
 

4. La despesa anirà a càrrec de les aplicacions pressupostàries 43 43200 13100 i 4343200 16100 del 
Pressupost general d’ingressos i despeses del Consell Comarcal del Vallès Oriental per a l’exercici 
2020.” 

 

 

5. L’11 de novembre de 2020 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 
ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 



 

 

 
FONAMENTS DE DRET  
 
1. L’article 283.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat 

pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
2. Els articles 55 i 76 del Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel 

Decret 214/1990, de 30 de juliol. 
 

3. L’article 102.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 
l’article 286.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que fa l’aprovació de les bases per les quals 
s’ha de regir la selecció del personal de les entitats locals. 
 

4. L’article 100.2 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
segons el qual correspon a l’Administració de l’Estat establir reglamentàriament les 
regles bàsiques i els programes mínims a què ha d’ajustar-se el procediment de selecció 
i formació dels funcionaris al servei de l’Administració local.  

 
5. El Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s’aproven les regles bàsiques i els 

programes mínims a què ha d’ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris de 
l’Administració local, de caràcter bàsic a efectes del que disposa l’article 149.1.18 de la 
Constitució. 

 
6. L’article 90 i ss del Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel  

Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que fa al règim de la convocatòria. 
 
7. L’article 13.1 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya aprovat pel 

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar la convocatòria i les bases per a seleccionar els llocs de treball temporals   

següents: 
 
BASES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA DE LES PROVES SELECTIVES PER A 
LA SELECCIÓ I PROVISIÓ DE PERSONAL TEMPORAL 
  
 
1. Objecte de la convocatòria 

 
a) És objecte d’aquesta convocatòria la selecció i provisió de les places temporals 

següents:  
 
ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT 
 
 
- Dues places d’administratiu/va, del grup de classificació C1, del grup de classificació 

C1, subescala administratiu/va, escala administració general, de la plantilla del 
personal laboral temporal del Consell Comarcal  adscrita a l’Àrea de Polítiques 
Socials i d’Igualtat. 



 

 

 
SOU BRU ANUAL: 24.918,06 €  

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

1. Realització de tasques administratives preparatòries o derivades de la gestió 
administrativa superior; comprovació de documentació. 

2. Tasques de tràmit i redacció 
3. Suport mecanogràfic;  
4. Equip d'oficines, Informàtica bàsica i càlcul; Informació i despatx al públic.  
5. Transferència de documentació a l'Arxiu General.  
6. Suport i suplències en els períodes d’absència del lloc d'atenció al públic i registre. 
7. Tramitar i realitzar el seguiment dels expedients administratius, així com dels 

contactes amb tercers que aquests requereixen.  
8. Classificar i gestionar la informació i els documents administratius de l’àmbit, així com 

elaborar bases de dades i documents de treball facilitadors per a la tasca  
encomanada.  

9. Gestionar totes aquelles incidències que afectin a la gestió del personal del seu 
àmbit. 

 
 

- Una plaça de tècnic/a auxiliar d’acollida del grup de classificació C1, subescala 
administratiu/va, escala administració general, de la plantilla del personal laboral 
temporal del Consell Comarcal  adscrita a l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat. 
 
SOU BRU ANUAL: 24.918.06 € 

 
El sistema de selecció i provisió d’aquesta plaça serà per concurs oposició i torn lliure. Les 
tasques que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran en relació amb les funcions 
següents: 
 
Les tasques que es desenvoluparan en aquests llocs de treball seran en relació amb les 
funcions següents:  
 
1. Atendre les persones immigrants en les situacions derivades dels seus processos de 

primera acollida. 
2. Realitzar les activitats de recepció de la persona migrant. 
3. Prestar informació general sobre itineraris, recursos i serveis d'interès per a les 

persones immigrants. 
4. Coordinar-se amb les oficines gestores del padró municipal i amb els altres serveis 

implicats en l'acollida, d'acord amb la planificació del servei. 
5. Derivar la persona migrant als serveis o recursos que puguin ser necessaris per 

promoure la seva autonomia personal 
6. Atendre, quan s'escaigui, les queixes i reclamacions formulades per les              

persones immigrants en el seu procés de primera acollida. 
7. Executar els diferents tràmits de la gestió administrativa del procés de primera 

acollida. 
 



 

 

a) Obtenir la informació necessària de la persona migrant per l'inici i impuls del 
seu procés de primera acollida i l'obertura de l’expedient personal. 

b) Tramitar l'expedient personal seguint el procediment establert 
c) Organitzar, actualitzar i controlar el fitxer de dades personals de les persones 

migrants que han estat ateses al servei d'acollida. 
d) Organitzar la documentació pròpia de la intervenció. 
 

8. Desenvolupar i avaluar les accions i acompanyar les persones al llarg del servei de 
primera acollida. 

 
a) Promoure i executar el programa d'intervenció del procés de primera acollida, 

a partir de la informació obtinguda i dels recursos disponibles. 
b) Implementar les normes i procediments d'atenció a les persones migrants a 

partir del programa d’intervenció establert i sobre el servei d'acollida. 
c) Impartir accions formatives en el marc del procés d'acollida, utilitzant 

estratègies i recursos didàctics. 
d) Avaluar el resultat del procés de primera acollida en la persona migrant. 

 
 
- Una plaça d’auxiliar administratiu/va del grup de classificació C2, subescala auxiliar,  

escala administració general, de la plantilla del personal laboral temporal del Consell 
Comarcal  adscrita a l’Àrea de Serveis Personals.  

 
SOU BRU ANUAL: :  20.868,16 € 

 
El sistema de selecció i provisió d’aquesta plaça serà per concurs oposició i torn lliure. Les 
tasques que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran en relació amb les funcions 
següents: 
 
Les tasques que es desenvoluparan en aquests llocs de treball seran en relació amb les 
funcions següents:  
 
1. Preparar i recopilar documentació i introduir dades en les bases de dades. 
2. Recopila els antecedents documentals, la informació i la normativa de referència 

encomanada pel seu superior jeràrquic. 
3. Introdueix dades a la base de dades de la Corporació i realitza treballs de 

comprovació i verificació de dades. 
4. Comprova tota la documentació que entra a l’àmbit i deriva a la signatura de la 

persona responsable de determinades actuacions administratives. 
5. Realitza càlculs simples, registres estadístics, i empra qualsevol aplicació informàtica 

per tal de donar resposta a les necessitats de la unitat. 
6. Realitzar tasques de suport administratiu per al funcionament diari de l’àmbit. 
7. Atén i deriva el correu electrònic de la unitat  
8. Redacta documents de caràcter administratiu (decrets, dictàmens, entre d’altres) 

d’acord amb la normativa general i específica, així com d’altres documents 
necessaris per la gestió i el seguiment de l’activitat del seu àmbit. 

9. Dur a terme les fotocòpies de la unitat i compulsa documents varis. 
10. S’ocupa del manteniment del material de la unitat i sol·licita material nou fungible. 
11. Presta suport administratiu i operatiu de manera polivalent dins l’àmbit, en aquelles 

tasques puntuals que en les quals sigui necessari. 
12. Classificar, arxivar i ordenar documents atenent els criteris fixats de gestió 

documental. 
13. Registra l’entrada i sortida de documents i els distribueix interna o externament. 



 

 

14. Ordena, classifica i arxiva el conjunt de documents rebuts i generats per l’àmbit 
(expedients, convenis de col·laboració, documents de caire normatiu com decrets, 
dictàmens o d’altres). 

15. Prepara transferències de documentació a l’arxiu definitiu. 
 
 
 
2. Condicions dels aspirants 

 
 
Per ser admès per fer les proves selectives, els aspirants han de reunir els requisits i les 
condicions següents: 

 
a) Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels 

estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats 
per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També seran admesos el 
cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge tant dels espanyols com dels 
nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, qualsevol que sigui la seva 
nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i els descendents siguin 
menors de 21 anys o majors d’aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors.  
És preceptiva la nacionalitat espanyola en aquells llocs de treball que impliquin una 
participació en l’exercici públic o en les funcions que tenen per objecte la salvaguarda 
dels interessos de l’Estat o de les administracions públiques. 

 
b) Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa. 

 
c) Posseir la titulació suficient, els mèrits i capacitats i estar en condicions de tenir l’acreditació 

corresponent en la data en què s’acabi el termini de presentació de sol·licituds per prendre 
part en les proves selectives: 

 
ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT 
 

 Plaça d’administratiu/va C1: títol de Batxillerat, Cicles formatius de grau superior o 
equivalents. 

 Plaça d’auxiliar d’acollida C1: títol de Batxillerat, Cicles formatius de grau superior o 
equivalents. 

 
ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 

 

 Plaça d’auxiliar administratiu C2: Graduat en Educació Secundària Obligatòria, Cicle 
Formatiu de Grau Mig o titulació equivalent.  

 
Les titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’estar homologades a les titulacions 
reconegudes a Espanya de conformitat amb el que estableix la normativa sobre aquesta 
matèria.  
 

a) Tenir capacitat funcional per a l'exercici de les places convocades. 
 
b) No estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les 

administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats 
autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs 
públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala de funcionari, o per exercir 
funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, del qual hagi 
estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre Estat no ha de trobar-se 



 

 

inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o 
equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l’ocupació 
pública. 

 
c) Pels llocs de treball de de Polítiques Socials i d’Igualtat i dels llocs de treball de l’Àrea de 

Serveis Personals s’haurà d’aportar una declaració responsable mitjançant jurament o 
promesa, de no haver estat condemnats per sentència ferma per delictes contra la 
llibertat i indemnitat sexual (model segons Annex IV). 

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

 
3. Presentació de les sol·licituds  

 
3.1 Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives podran presentar la 

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

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

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

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

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

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

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

fase de concurs (en els termes i continguts del epígraf 6) i dels requisits mínims 
necessaris per tenir dret a participar en les proves. 

e) Resguard acreditatiu de l’ingrés de la taxa dels drets d’examen. 
 

3.2 El termini per presentar les sol·licituds serà de 15 dies hàbils, a comptar a partir de 
l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona.  

3.3 Els/les aspirants amb discapacitat que desitgin l’adaptació de temps i mitjans per a la 
realització de les proves, o l’adaptació del lloc de treball, han de fer  constar aquestes 
circumstàncies a la sol·licitud i aportar un certificat emès per l’equip de valoració multi 



 

 

professional competent que indiqui quines són les adaptacions necessàries. En el 
cas que optin per la quota de reserva de persones discapacitades han d'indicar 
expressament a la sol·licitud el grau de discapacitat. 

3.4 Per ser admès a les proves selectives n'hi ha prou que els/les aspirants manifestin a 
la sol·licitud que compleixen totes les condicions referides a la base general segona, 
les quals s’hauran d’acreditar posteriorment en finalitzar el procés selectiu. 

 
En presentar la sol·licitud, els aspirants han d’abonar en concepte de drets d’examen per 
prendre part en les proves selectives, l’import següent:  
 

A1 i A2: 31,65 euros 
C1 i C2: 13,55 euros 
 

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

4. Llista d’aspirants admesos i exclosos 
 
 

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

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



 

 

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

 
b) Vocals (amb veu i vot) 
 

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

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

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

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



 

 

- Proves per les places d’administratiu/va, del grup de classificació C1, subescala 
administratiu/va, escala administració general, de la plantilla del personal laboral 
temporal del Consell Comarcal  adscrita a l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat. 
 

Fase oposició 
 
Prova 1. De caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Contestar preguntes en 
relació amb el temari de l’annex I. El temps per fer aquesta prova és d’una hora. Es puntua 
de 0 a 10 punts.  
 
Per superar la prova 1 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim. 

 
Prova 2. De caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Consisteix a 
desenvolupar un cas pràctic en relació amb el temari de l’annex I,  si s’escau, mitjançant 
suport informàtic. El temps per fer aquesta prova és d’una hora i mitja.  
 
Per superar la prova 2 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim. 
 
Prova 3. De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua catalana, que pel 
grup A2 serà equiparable al nivell C. Es valora com a apte o no apte. En el cas que els 
aspirants acreditin estar en possessió del nivell C, de la Junta Permanent de Català o 
d’algun dels certificats, diplomes i títols equiparables, quedaran exempts de fer la prova. 

 
Prova 4. Entrevista, de caràcter obligatòria i no eliminatòria. S’entrevistarà als aspirants que 
hagin superat la prova anterior i es valora els aspectes següents: 
 

- Nivell de formació 

- Experiència professional 

- Capacitat d’integració 

- Aptitud laboral 
 
Es puntua de 0 a 5 punts. 
 
Mèrits a valorar  
 
Es valoren els mèrits degudament acreditats en el moment de la presentació de les 
sol·licituds i la puntuació se suma a la fase d’oposició en el cas d’aquells candidats que 
hagin superat les proves, d’acord amb els barems següents: 
 
a) Per desenvolupar activitats substancialment coincidents o anàlogues en el seu contingut 

professional i nivell tècnic, a les corresponents a la plaça que s’opta, a raó d’un punt per 
any o fracció superior a sis mesos, fins a un màxim de quatre punts. 
 

 L'experiència a les empreses privades s'acredita amb l'informe de vida laboral emès dins 
el mes anterior a la finalització del termini de presentació d'instàncies i amb una 
certificació amb indicació expressa la categoria professional desenvolupada, funcions, 
període de temps, règim de dedicació, experiència adquirida i amb una identificació 
inequívoca del sotasignat i de l’empresa mitjançant una firma  i un segell respectivament.  

 

 L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha 
d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent (Reial Decret 1461/1982, de 25 
de juny, pel qual es dicten normes d’aplicació de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de 
reconeixement de serveis previs a l’Administració pública.) amb indicació expressa de 



 

 

l'escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, 
règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis prestats en aquesta 
administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i valoraran amb 
base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones aspirants. 
 

b) Per a la realització acreditada de cursos de formació i/o perfeccionament relacionats 
amb les funcions pròpies del lloc a proveir, fins a un màxim de dos punts, a raó del 
barem següent: 

 
 0,1 punts................. de 15 a 30 hores 
 0,2 punts ................. de 31 a 50 hores 
 0,3 punts................. de 51 a 100 hores 
 0,4 punts................. de 101 a 150 hores 
 0,5 punts................. de 151 a 300 hores 
 1 punts....................de més de 300 hores 
 

L'acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació 
de l'entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits. En el 
supòsit que no s'especifiqui la duració en hores o crèdits o sigui inferior a 15 hores, quedarà 
a criteri del tribunal la valoració o no del mèrit. En cas que es valori, es farà aplicant la 
puntuació mínima establerta a les bases específiques. 
 
- Proves per la plaça de tècnic/a auxiliar d’acollida del grup de classificació C1, 

subescala administratiu/va, escala administració general, de la plantilla del personal 
laboral temporal del Consell Comarcal  adscrita a l’Àrea de Polítiques Socials i 
d’Igualtat. 

 
Fase oposició 
 
Prova 1. De caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Contestar preguntes en 
relació amb el temari de l’annex II. El temps per fer aquesta prova és d’una hora. Es puntua 
de 0 a 10 punts.  
 
Per superar la prova 1 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim. 

 
Prova 2. De caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Consisteix a 
desenvolupar un cas pràctic en relació amb el temari de l’annex II,  si s’escau, mitjançant 
suport informàtic. El temps per fer aquesta prova és d’una hora i mitja.  
 
Per superar la prova 2 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim. 
 
Prova 3. De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua catalana, que pel 
grup A2 serà equiparable al nivell C. Es valora com a apte o no apte. En el cas que els 
aspirants acreditin estar en possessió del nivell C, de la Junta Permanent de Català o 
d’algun dels certificats, diplomes i títols equiparables, quedaran exempts de fer la prova. 

 
Prova 4. Entrevista, de caràcter obligatòria i no eliminatòria. S’entrevistarà als aspirants que 
hagin superat la prova anterior i es valora els aspectes següents: 
 

- Nivell de formació 

- Experiència professional 

- Capacitat d’integració 

- Aptitud laboral 



 

 

 
Es puntua de 0 a 5 punts. 
 
Mèrits a valorar  
 
Es valoren els mèrits degudament acreditats en el moment de la presentació de les 
sol·licituds i la puntuació se suma a la fase d’oposició en el cas d’aquells candidats que 
hagin superat les proves, d’acord amb els barems següents: 
 
a) Per desenvolupar activitats substancialment coincidents o anàlogues en el seu contingut 
professional i nivell tècnic, a les corresponents a la plaça que s’opta, a raó d’un punt per any 
o fracció superior a sis mesos, fins a un màxim de sis punts. 

 

 L'experiència a les empreses privades s'acredita amb l'informe de vida laboral emès dins 
el mes anterior a la finalització del termini de presentació d'instàncies i amb una 
certificació amb indicació expressa la categoria professional desenvolupada, funcions, 
període de temps, règim de dedicació, experiència adquirida i amb una identificació 
inequívoca del sotasignat i de l’empresa mitjançant una firma  i un segell respectivament.  

 

 L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha 
d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent (Reial Decret 1461/1982, de 25 
de juny, pel qual es dicten normes d’aplicació de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de 
reconeixement de serveis previs a l’Administració pública.) amb indicació expressa de 
l'escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, 
règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis prestats en aquesta 
administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i valoraran amb 
base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones aspirants. 
 

b) Per a la realització acreditada de cursos de formació i/o perfeccionament relacionats 
amb les funcions pròpies del lloc a proveir, fins a un màxim de dos punts, a raó del 
barem següent: 

 
 0,1 punts................. de 15 a 30 hores 
 0,2 punts ................. de 31 a 50 hores 
 0,3 punts................. de 51 a 100 hores 
 0,4 punts................. de 101 a 150 hores 
 0,5 punts................. de 151 a 300 hores 
 1 punts....................de més de 300 hores 
 

L'acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació 
de l'entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits. En el 
supòsit que no s'especifiqui la duració en hores o crèdits o sigui inferior a 15 hores, quedarà 
a criteri del tribunal la valoració o no del mèrit. En cas que es valori, es farà aplicant la 
puntuació mínima establerta a les bases específiques. 
 

- Proves per la plaça  d’auxiliar administratiu/va del grup de classificació C2, subescala 
auxiliar, escala administració general, de la plantilla del personal laboral temporal del 
Consell Comarcal  adscrita a l’Àrea de Serveis Personals. 

 
Fase oposició 
 
Prova 1. De caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Contestar preguntes en 
relació amb el temari de l’annex III. El temps per fer aquesta prova és d’una hora. Es puntua 
de 0 a 10 punts.  



 

 

 
Per superar la prova 1 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim. 

 
Prova 2. De caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Consisteix a 
desenvolupar un cas pràctic en relació amb el temari de l’annex III, si s’escau, mitjançant 
suport informàtic. El temps per fer aquesta prova és d’una hora i mitja.  
 
Per superar la prova 2 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim. 
 
Prova 3. De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua catalana, que pel 
grup A2 serà equiparable al nivell C. Es valora com a apte o no apte. En el cas que els 
aspirants acreditin estar en possessió del nivell C, de la Junta Permanent de Català o 
d’algun dels certificats, diplomes i títols equiparables, quedaran exempts de fer la prova. 

 
Prova 4. Entrevista, de caràcter obligatòria i no eliminatòria. S’entrevistarà als aspirants que 
hagin superat la prova anterior i es valora els aspectes següents: 
 

- Nivell de formació 

- Experiència professional 

- Capacitat d’integració 

- Aptitud laboral 
 
Es puntua de 0 a 5 punts. 
 
Mèrits a valorar  
 
Es valoren els mèrits degudament acreditats en el moment de la presentació de les 
sol·licituds i la puntuació se suma a la fase d’oposició en el cas d’aquells candidats que 
hagin superat les proves, d’acord amb els barems següents: 
 
a) Per desenvolupar activitats substancialment coincidents o anàlogues en el seu contingut 

professional i nivell tècnic, a les corresponents a la plaça que s’opta, a raó d’un punt per 
any o fracció superior a sis mesos, fins a un màxim de dos punts. 
 

 L'experiència a les empreses privades s'acredita amb l'informe de vida laboral emès dins 
el mes anterior a la finalització del termini de presentació d'instàncies i amb una 
certificació amb indicació expressa la categoria professional desenvolupada, funcions, 
període de temps, règim de dedicació, experiència adquirida i amb una identificació 
inequívoca del sotasignat i de l’empresa mitjançant una firma  i un segell respectivament.  

 

 L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha 
d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent (Reial Decret 1461/1982, de 25 
de juny, pel qual es dicten normes d’aplicació de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de 
reconeixement de serveis previs a l’Administració pública.) amb indicació expressa de 
l'escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, 
règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis prestats en aquesta 
administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i valoraran amb 
base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones aspirants. 
 

b) Per a la realització acreditada de cursos de formació i/o perfeccionament relacionats 
amb les funcions pròpies del lloc a proveir, fins a un màxim d’un punt, a raó del barem 
següent: 

 



 

 

 0,1 punts................. de 15 a 30 hores 
 0,2 punts ................. de 31 a 50 hores 
 0,3 punts................. de 51 a 100 hores 
 0,4 punts................. de 101 a 150 hores 
 0,5 punts................. de 151 a 300 hores 
 1 punts....................de més de 300 hores 
 

L'acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació 
de l'entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits. En el 
supòsit que no s'especifiqui la duració en hores o crèdits o sigui inferior a 15 hores, quedarà 
a criteri del tribunal la valoració o no del mèrit. En cas que es valori, es farà aplicant la 
puntuació mínima establerta a les bases específiques. 
 
 
7. Qualificació final 
 
La qualificació final és el resultat de sumar la puntuació obtinguda de la fase de concurs més 
l’obtinguda a la fase d’oposició.  
 
8. Relació d’aprovats i proposta de nomenament i de contractacions 
 
Després d’efectuar la qualificació dels exercicis, el tribunal farà pública al tauler d’anuncis 
del Consell Comarcal la llista dels aspirants que hagin superat la totalitat de les proves per 
ordre de puntuació, i la trametrà a la Gerència del Consell Comarcal, perquè nomeni als 
funcionaris interins i contracti el personal laboral. 

  
En cas d’empat, l’ordre s’establirà atenent, en primer lloc i en els procediments de concurs 
oposició, a la persona aspirant que hagi obtingut la major puntuació en la fase d’oposició. Si 
persisteix l’empat, així com en els procediments d'oposició, segons la puntuació obtinguda 
en la quarta prova (pràctica). Si encara persisteix l'empat, es faculta l’òrgan de selecció per 
ordenar una prova d’aptitud relacionada amb les funcions pròpies de les places convocades 
que determinarà l’aspirant amb millor capacitat. 
 
El tribunal, no obstant això, només pot declarar aprovats un nombre d’aspirants no superior 
al de les places objecte de la convocatòria.  
 
 
9. Presentació de documents 
 
Els/les aspirants proposats/des han de presentar als Serveis de Recursos Humans de la 
corporació, en el termini de quinze dies hàbils a partir de l'endemà de l'exposició de la llista 
de persones aprovades i sense requeriment previ, els documents acreditatius de les 
condicions de capacitat i dels requisits exigits que es detallen a la base general segona. 
 
10. Incompatibilitats 
 
En l'exercici de la funció pública atribuïda a la plaça a la qual ha estat destinat/da, serà 
aplicable al/a la funcionari/ària la normativa vigent sobre el règim d'incompatibilitats en el 
sector públic, en compliment de la qual la persona aspirant, abans d'incorporar-se al servei 
de la corporació, ha d'efectuar una declaració d'activitats i, si escau, sol·licitar la 
compatibilitat en el formulari que li facilitaran els Serveis Persones i Valors de la corporació, 
o exercir, altrament, l'opció que preveu l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre i 
l'article 337 del Decret 214/1990. 
 



 

 

11. Adjudicació de destinacions 
 
L'assignació de les destinacions s'efectuarà directament segons l'ordre de qualificació final 
obtinguda al concurs oposició, sempre que compleixin els requisits establerts a la relació de 
llocs de treball.  
 
Un cop es faci saber les destinacions disponibles a cada un dels aspirants, aquest hauran 
de manifestar en un termini no superior a 48 hores quin és la seva opció.  
 
12. Incidències 
 
El tribunal queda facultat per resoldre qualsevol dubte que es presenti durant aquesta 
convocatòria i per prendre els acords necessaris per al bon ordre de les proves selectives. 
 
13. Impugnacions 
 
Aquestes bases i la seva convocatòria, els actes administratius que se’n derivin, així com 
l’actuació del tribunal, poden ser impugnats pels interessats en els casos i la forma 
establerts en la LPACAP. 
 
14. Disposició addicional  
 
En allò que no està previst a les bases, es procedeix d’acord amb el que preveu el RDL 
5/2015, de 30 d’octubre, per la que s’aprova l’Estatut bàsic de l’empleat públic, pel Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel Decret 
214/1990, de 30 de juliol i, supletòriament, per la refosa en un text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya, en matèria de funció pública aprovada pel 
Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel RD 896/1991, pel qual s’estableixen les regles 
bàsiques i programes mínims que deu ajustar-se el procediment de selecció  dels 
funcionaris de l’administració local, de 7 de juny, la Llei 30/1984, de mesures per a la 
reforma de la funció pública, de 2 d’agost, i la Llei 23/1988, modificació de la Llei de mesures 
per a la reforma de la funció pública, de 28 de juliol. 

 
ANNEX I (Places d’administratiu/va) 
 
1. Coneixements de la Comarca del Vallès Oriental. 
2. Redacció de documents administratius 
3. Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 

l'organització comarcal de Catalunya. La comarca. Competències. Organització 
comarcal. Òrgans obligatoris. Òrgans complementaris. La divisió territorial comarcal.  

4. L’organització comarcal. Les sessions del Ple. Concepte i classes de sessions. L’ordre 
del dia. El règim de les sessions de la Comissió de Govern. 

5. Àmbit d’aplicació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. Objecte de la Llei. Principis generals.  

6. Les notificacions. Requisits subjectius i objectius. Temps. Lloc i forma. 
7. L’activitat de les administracions públiques. Registres 
8. Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. El personal al servei de les 

administracions públiques. Tipologies de personal. 
9. Pla d’Actuació Comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 
 
 

ANNEX II (Plaça auxiliar tècnic/a d’acollida) 



 

 

 
1. Coneixements de la Comarca del Vallès Oriental. 
2. Redacció de documents administratius 
3. Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 

l'organització comarcal de Catalunya. La comarca. Competències. Organització comarcal. 
Òrgans obligatoris. Òrgans complementaris. La divisió territorial comarcal.  

4. L’organització comarcal. Les sessions del Ple. Concepte i classes de sessions. L’ordre 
del dia. El règim de les sessions de la Comissió de Govern. 

5. Àmbit d’aplicació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques. Objecte de la Llei. Principis generals.  

6. Les notificacions. Requisits subjectius i objectius. Temps. Lloc i forma. 
7. Els serveis socials. Intervenció social. 
8. Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la 

seva integració social. 
9. Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a 

Catalunya. 
10. Decret 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d’acollida de les persones immigrades 

i de les retornades a Catalunya. 
11. Pla d’Actuació Comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 

 
 
ANNEX III (Plaça d’auxiliar administratiu/va).  
 
1. Coneixements de la Comarca del Vallès Oriental. 
2. Redacció de documents administratius 
3. Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 

l'organització comarcal de Catalunya. La comarca. Competències. Organització 
comarcal. Òrgans obligatoris. Òrgans complementaris. La divisió territorial comarcal.  

4. L’organització comarcal. Les sessions del Ple. Concepte i classes de sessions. L’ordre 
del dia. El règim de les sessions de la Comissió de Govern. 

5. Àmbit d’aplicació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. Objecte de la Llei. Principis generals.  

6. Les notificacions. Requisits subjectius i objectius. Temps. Lloc i forma. 
7. Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a 

Catalunya. 
8. Decret 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d’acollida de les persones 

immigrades i de les retornades a Catalunya. 
9. Pla d’Actuació Comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
10. Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal 

de facilitar el desplaçament de l'alumnat en l'educació obligatòria 
11. Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador 
12. Reglament de transport escolar del Consell Comarcal del Vallès Oriental.   
 
ANNEX IV 
 
Declaració jurada o promesa de no haver estat condemnat per sentència ferma de 
algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual ni pel delicte de tràfic de persones. 
El senyor/a __________________ amb DNI ___________ amb el lloc de treball adscrit a 
(l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat /al  projecte Singulars de l’Àrea de Desenvolupament 
Local/ a l’Àrea de Serveis Personals, del Consell Comarcal) qualificat com a lloc de treball 
amb contacte habitual amb menors. 
Declaro i/o prometo, als efectes establerts per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació 
del sistema de protecció a la infància i l'adolescència, que: 



 

 

No he estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat 
sexual ni pel delicte de tràfic de persones i, en aquest sentit, autoritzo al Consell Comarcal 
del Vallès Oriental a comprovar la veracitat de la meva declaració, mitjançant la consulta 
d'inexistència d'antecedents per delictes sexuals a través de la plataforma Via Oberta de 
l'EACAT. 
Granollers, ......... de ................... de 20.. 
(Signatura). 
 
 
AREA DE PERSONES I VALORS DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL. 
D'acord amb l'article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer "Gestió de Personal", del 
qual sigui responsable el Consell Comarcal del Vallès Oriental. La finalitat del fitxer és donar 
compliment al requisit d'ocupació previst en la Llei 26/2015, pel que fa als llocs de treball 
amb contacte habitual amb menors. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació 
i oposició mitjançant un escrit adreçat al Consell Comarcal del Vallès Oriental, carrer 
Ricomà, 46, 08401 Granollers. Amb la vostra signatura autoritzeu la unitat responsable del 
fitxer a tractar les vostres dades amb la finalitat indicada. 
 
 

2. Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, a l’E-TAULER. 

 
El president 
 
Alguna intervenció? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 22 vots a favor de, per part del Grup Comarcal Socialista, 
els senyors i les senyores Emiliano Cordero Soria, Eva Maria Díaz Medina, Marialluïsa Ferré 
García, Maria del Mar Hernández Sánchez, Francesc Juzgado Mollá, Joan Ramon i 
Bernabé, Francesc Sánchez Castilla, Juan Manuel Segovia Ramos, Catalina Siles Royo, 
Alex Valiente Almazán i Eduard Vallhonesta Alarcón; per part del Grup Comarcal Junts per 
Catalunya (Junts), els senyors i les senyores Gemma Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, 
Francesc Colomé Tenas, Joan Daví Mayol, Joan Pons Fiori i Marc Uriach Cortinas; per part 
del Grup Comarcal En Comú Guanyem, els senyors Jordi Manils Tavio i José Antonio 
Montero Domínguez; per part del Grup Comarcal Ciutadans, senyora Susana Barroso 
Valverde i el senyor Manuel Losada Seivane i per part del Grup Comarcal CUP Vallès 
Oriental – Amunt el senyor Luís Toral Ortega. I les 11 abstencions de per part del Grup 
Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores Marc Candela i 
Callado, Núria Carné i Navarro, Anna Cella i Navarro, Assia Cherdal i Roukha, Joan Josep 
Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomàs, Pamela Isús i Sauri, Ignasi Martínez Murciano, 
Magalí Miracle i Rigalós, Imma Ortega i Martí i Marina Planellas i Alegre. 
 
El senyor Ignasi Martínez Murciano 
 
Perdoneu, president, però estic tenint un problema, no se si per la connexió, porto 2 o 3 
votacions que em sembla que no estan entrant, si podeu donar uns segons més perquè els 
que estem a dalt de la muntanya ens costa, va una mica més lent i ha d’arribar. 
 
El secretari accidental 
 
President, si em permet, si algú té alguna dificultat us agrairíem que utilitzeu el xat de la 
sessió i digueu el número del punt i el sentit del vostre vot, per garantir que podem mantenir 
la traçabilitat. 



 

 

 
El president 
 
Ignasi, ara et tinc en pantalla, em fas així amb la mà volent dir he votat. 
 
El senyor Joan Ramon i Bernabé 
 
Senyor secretari, si això ens succeeix a algú, fem servir el xat però el fem servir en privat o 
en públic? 
 
El secretari accidental 
 
En públic. 
 
El president 
 
Molt bé, ara venen les modificacions de crèdit, el punt 7 és el que hem deixat sobre la taula, 
senyor secretari? 
 
El secretari accidental 
 
El punt 7 és la que tractarem com un error de fet, corregint la part dispositiva. 
 
 
7. Aprovar l’expedient 43 de modificació de crèdits del Pressupost general 
d’ingressos i despeses de l’exercici 2020, en la seva modalitat de transferències de 
crèdits. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, d’11 de novembre de 2020, que és el que 
segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 17 de novembre de 2020, el senyor Ignasi Valls Vilaró, gerent, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
L’estat del liquidació del capítol 3 del contingència del Consell Comarcal del Vallès Oriental és: 

 
Org. Pro. Eco. Descripció Crèdits 

inicials 
Crèdits totals 

consignats 
Obligacions 
reconegudes 

de crèdits 
disponibles 

90 01100 31001 PÒLISSA DE CRÈDIT INTERESSOS 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 

90 01100 35200 INTERESSOS DE DEMORA 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 

90 01100 35900 ALTRES DESPESES FINANCERES 3.500,00 3.500,00 2.441,75 1.058,25 

    28.500,00 28.500,00 2.441,75 26.058,25 

 

És necessari incrementar la despesa del capítol 2 de l’Àrea de despesa 92000 

 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Modificar el pressupost general d’ingressos i despeses del Consell Comarcal del Vallès Oriental  

per transferències de crèdit  per un import total de 23.000,00 euros. 
 

DISMINUCIÓ PRESSUPOST DESPESES 

90 01100 31001 Pòlissa de crèdit interessos ........................................................... 19.000,00 



 

 

90 01100 35200 Interessos de demora ...................................................................... 4.000,00 

TOTAL DISMINUCIÓ................................................................................................ 23.000,00 

 

INCREMENT PRESSUPOST DESPESES 

90 92000 21600 Equips processos informació ......................................................... 10.000,00 

90 92000 22701 Seguretat  ...................................................................................... 13.000,00 

TOTAL INCREMENT ................................................................................................ 23.000,00 

 
2. Donar compte i ordenar al Servei de Comptabilitat del Consell Comarcal del Vallès Oriental, i a la 

Intervenció per dur a terme de manera immediata la comptabilització  i execució de les diverses 
operacions comptables i tràmits de tipus econòmic administratius d’aquestes específiques 
modificacions al Pressupost de l’Exercici 2020.” 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 41 i ss del Reial decret 500/1990 de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 

capítol I del títol VI de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les hisendes 
locals –actualment, Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovada pel 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març de 2005- relatiu a les transferències de 
crèdits. 

 
2. L’article 20 de les Bases d’execució del pressupost general d’ingressos i despeses de 

2020, aprovades en sessió plenària de 22 de gener de 2020, relatiu a la tramitació dels 
expedients de transferències de crèdits. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar l’expedient de transferències de crèdits número 43 del pressupost general 

d’ingressos i despeses de l’any 2020, en el sentit següent: 
 
DISMINUCIÓ PRESSUPOST DESPESES 

90 01100 31001 Pòlissa de crèdit interessos ........................................................... 19.000,00 

90 01100 35200 Interessos de demora ...................................................................... 4.000,00 

TOTAL DISMINUCIÓ................................................................................................ 23.000,00 

 

INCREMENT PRESSUPOST DESPESES 

90 92000 21600 Equips processos informació ......................................................... 10.000,00 

90 92000 22701 Seguretat  ...................................................................................... 13.000,00 

TOTAL INCREMENT ................................................................................................ 23.000,00 

 
2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 

mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la província de 
Barcelona. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, 
el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període 
d’exposició, per resoldre-les. 
 

3. Donar compte i ordenar a la Intervenció per tal de dur a terme la comptabilització i 
execució de les diverses operacions comptables i tràmits de tipus econòmic-
administratius d’aquestes específiques modificacions al Pressupost.” 

 
El president 



 

 

 
Senyor secretari, si pot nomenar i explicar la modificació i l’error que hi ha hagut, perquè 
quedi gravat. 
 
El secretari accidental 
 
Al dictamen consta, per la disminució del pressupost de despeses la pòlissa de crèdit 
d’interessos per valor de 19.000 euros, els interessos de demora per valor de 4.000, que 
sumen un total de 23.000. I a l’increment del pressupost de les despeses, el concepte que 
constava en el dictamen és el d’assegurances socials, i evidentment, per valor de 23.000 
euros, quan pel que fa a la part d’ingressos del pressupost hauria de ser, que és el sentit del 
que es volia tramitar, corresponia a equips de processos d’informació 10.000 euros i 
seguretat 13.000 euros, que sumen també 23.000. 
 
El president 
 
Molt bé, queda aclarit, queda gravat, per tant alguna intervenció al respecte? Passaríem a 
votació. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 20 vots a favor de, per part del Grup Comarcal Socialista, 
els senyors i les senyores Emiliano Cordero Soria, Eva Maria Díaz Medina, Marialluïsa Ferré 
García, Maria del Mar Hernández Sánchez, Francesc Juzgado Mollá, Joan Ramon i 
Bernabé, Francesc Sánchez Castilla, Juan Manuel Segovia Ramos, Catalina Siles Royo, 
Alex Valiente Almazán i Eduard Vallhonesta Alarcón; per part del Grup Comarcal Junts per 
Catalunya (Junts), els senyors i les senyores Gemma Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, 
Francesc Colomé Tenas, Joan Daví Mayol, Joan Pons Fiori i Marc Uriach Cortinas; per part 
del Grup Comarcal En Comú Guanyem, els senyors Jordi Manils Tavio i José Antonio 
Montero Domínguez i per part del Grup Comarcal CUP Vallès Oriental – Amunt el senyor 
Luís Toral Ortega. I les 13 abstencions de, per part del Grup Comarcal Esquerra 
Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores Marc Candela i Callado, Núria Carné i 
Navarro, Anna Cella i Navarro, Assia Cherdal i Roukha, Joan Josep Galiano i Peralta, Enric 
Gisbert i Tomàs, Pamela Isús i Sauri, Ignasi Martínez Murciano, Magalí Miracle i Rigalós, 
Imma Ortega i Martí i Marina Planellas i Alegre i per part del Grup Comarcal Ciutadans, 
senyora Susana Barroso Valverde i el senyor Manuel Losada Seivane. 
 
 
8. Aprovar l’expedient 47 de modificació de crèdits del Pressupost general 
d’ingressos i despeses de l’exercici 2020, en la seva modalitat de transferències de 
crèdits. 
 
El president 
 
Aquest punt el deixem sobre la taula. 
 
 
9. Aprovar el calendari fiscal per a l’any 2021. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, d’11 de novembre de 2020, que és el que 
segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 26 d´octubre de 2020, la senyora Carme Torrabadella Vilaseca, Tresorera, ha emès 

l’informe següent: 



 

 

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

servei de transport adaptat. 
 

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

 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 24 del Reglament general de recaptació aprovat per Reial decret 939/2005, de 29 de juliol 
estableix els anuncis de cobrança. La comunicació del període de pagament s’ha de dur a terme de 
forma col·lectiva, i s’han de publicar els edictes corresponents en el butlletí oficial que correspongui i 
a les oficines dels ajuntaments afectats. Els edictes es poden divulgar pels mitjans de comunicació 
que es considerin adequats. 
 
L’article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributaria estableix que els tributs de 
cobrament per rebut, una vegada notificada la liquidació corresponent a l’alta en el respectiu registre, 
padró o matrícula, podran notificar-se col·lectivament les successives liquidacions mitjançant edictes 
que així ho adverteixin. 
 
L’article 9 de l’ordenança general reguladora dels preus públics del Consell Comarcal aprovada pel 
Ple de 14 de novembre de 2001 disposa que pel pagament del preu públic, el Consell Comarcal pot 
establir períodes de venciment mitjançant el Reglament del mateix servei o per acords de caràcter 
general. 
 
Per tant, PROPOSO, 
 
Aprovar el calendari fiscal per a l’any 2021 a efectes de cobrament en període voluntari els padrons 
fiscals que es detallen en els següents termes: 
 

CALENDARI FISCAL PER A L'ANY 2021 

   
 

PERIODE VOLUNTARI 
PADRÓ DATA CÀRREC FI 

   GENER TRANSPORT ADAPTAT 25/01/2021 26/03/2021 



 

 

2N PAGAMENT CURS 2020/2021 19/02/2021 20/04/2021 

FEBRER TRANSPORT ADAPTAT 24/02/2021 26/04/2021 

MARÇ TRANSPORT ADAPTAT 26/03/2021 25/05/2021 

ABRIL TRANSPORT ADAPTAT 26/04/2021 25/06/2021 

MAIG TRANSPORT ADAPTAT 26/05/2021 27/07/2021 

JUNY TRANSPORT ADAPTAT 28/06/2021 30/08/2021 

JULIOL TRANSPORT ADAPTAT 26/07/2021 24/09/2021 

SETEMBRE TRANSPORT ADAPTAT 27/09/2021 26/11/2021 

OCTUBRE TRANSPORT ADAPTAT 26/10/2021 28/12/2021 

1R PAGAMENT CURS 2021/2022 19/11/2021 21/01/2022 

NOVEMBRE TRANSPORT ADAPTAT 25/11/2021 27/01/2022 

DESEMBRE TRANSPORT ADAPTAT 27/12/2021 28/02/2022 

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

2. L’11 de novembre de 2020 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 
ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 24 del Reglament general de recaptació aprovat per Reial decret 939/2005, de 

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

2. L’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
l’article 52.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 50 del Reial decret 2568/1986, de 
28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic dels ens locals en que s’estableixen les competències del Ple. 
 

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

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

 
 
Per això, 
 
PROPOSO, al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el calendari fiscal per a l’any 2021 dels preus públics que es detallen en els 

termes següents: 
 

 
PERIODE VOLUNTARI 

PADRÓ DATA CÀRREC FI 

   GENER TRANSPORT ADAPTAT 25/01/2021 26/03/2021 

2N PAGAMENT CURS 2020/2021 19/02/2021 20/04/2021 

FEBRER TRANSPORT ADAPTAT 24/02/2021 26/04/2021 



 

 

MARÇ TRANSPORT ADAPTAT 26/03/2021 25/05/2021 

ABRIL TRANSPORT ADAPTAT 26/04/2021 25/06/2021 

MAIG TRANSPORT ADAPTAT 26/05/2021 27/07/2021 

JUNY TRANSPORT ADAPTAT 28/06/2021 30/08/2021 

JULIOL TRANSPORT ADAPTAT 26/07/2021 24/09/2021 

SETEMBRE TRANSPORT ADAPTAT 27/09/2021 26/11/2021 

OCTUBRE TRANSPORT ADAPTAT 26/10/2021 28/12/2021 

1R PAGAMENT CURS 2021/2022 19/11/2021 21/01/2022 

NOVEMBRE TRANSPORT ADAPTAT 25/11/2021 27/01/2022 

DESEMBRE TRANSPORT ADAPTAT 27/12/2021 28/02/2022 

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

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

3. Aprovar l’exposició pública del padrons, esmentats en el punt anterior, que començaran 
a contar des del punt primer, aquesta és de vint dies naturals a comptar des de l’inici del 
període voluntari de pagament. Mitjançant aquesta exposició publica de padrons, es 
notificar col·lectivament les liquidacions incloses en aquests, a l’empara del previst a 
l’article 102.3 de la LGT. 
 
Durant el període d’exposició publica de padrons, qualsevol persona podrà consultar 
l’expedient, llevat de les dades excloses del dret d’accés. La consulta es podrà fer 
directament al Consell Comarcal; tot allò de conformitat amb el que preveu la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de regim jurídic i de procediment de les administracions publiques 
de Catalunya, en els seus articles 52.2 i 58.3.” 

 
El president 
 
Alguna intervenció? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 33 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
10. Aprovar el compte general de l'exercici 2019. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, d’11 de novembre de 2020, que és el que 
segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. La titular de la Intervenció de fons va procedir a la formació del Compte General 

d’aquesta Corporació corresponent a l’exercici econòmic 2019, juntament amb tota la 
seva documentació annexa al mateix, segons legislació vigent. 

 



 

 

2. La Comissió Especial de Comptes en sessió celebrada en data 10  de juny de 2020, va 
emetre el corresponent informe preceptiu en relació al Compte General d’aquesta 
corporació relatiu a l’exercici 2019. 

 
3. Mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província data de 2 de juliol de 2020, 

el Compte General, juntament amb l’informe d’aquesta comissió, van ser objecte 
d’exposició al públic durant el termini de quinze dies,  i vuit més, els interessats van 
poder presentar reclamacions, objeccions o observacions. 

 
4. Durant el termini d’informació pública, no s’ha presentat cap al·legació ni reclamació. 

 
5. L'informe emès per la Interventora de fons de data 16 de juny de 2020 que posa de 

manifest l'obligació de donar compte al Ple de la Corporació de l'informe anual de 
l'exercici de la funció interventora, en els termes  previstos en l'article 15.6 del Reial 
Decret 424/2017 de 28 d'abril pel qual s' aprova el règim jurídic del control intern de les 
entitats del Sector Públic Local.  

 
6. Tanmateix la tramesa del contingut de les objeccions a la Sindicatura de Comptes de 

Catalunya per la intervenció en data 15/04/2020 i que consta incorporat a l' expedient.  
 

7. L'informe emès per la Interventora de fons de data 16 de juny de 2020 respecte dels 
saldos de dubtós cobrament aplicats en la liquidació de l' exercici 2019. 

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

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

2. L’article 14.2 e) del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa que correspon al Ple aprovar i 
modificar els pressupostos i aprovar els comptes. 

 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el Compte General de l'exercici 2019 que comprèn  Compte General del Consell 

Comarcal (CCVO), Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental (CGRVO) i 
de la seva societat participada Serveis ambientals del Vallès S.A (SAVOSA)  

 
2. Donar compte dels informes d'intervenció de fons de 16 de juny de 2020 incorporats a l' 

expedient de liquidació del pressupost (X20200002374) respecte de l' informe anual de l' 
exercici de la funció interventora i  respecte als saldos de dubtós cobrament  aplicats en 
els estats de liquidació de l' exercici 2019  al Consell Comarcal del Vallès Oriental i al 
Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental següents: 

 
“ASSUMPTE: DONAR COMPTE AL PLE DE L' INFORME ANUAL DE L' EXERCICI DE LA 
FUNCIÓ INTERVENTORA CORRESPONENT A L ' EXERCICI 2019   
 
 
NORMATIVA APLICABLE  



 

 

 

 Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals (en endavant, TRLRHL). 
 

 Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el règim jurídic del control intern a les 
entitats del Sector Públic Local (en endavant, RCIL), 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. D’acord amb els articles 218.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (en endavant, TRLRHL) i 
15.6 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el règim jurídic del control 
intern a les entitats del Sector Públic Local (en endavant, RCIL), l’òrgan interventor, ha 
d’elevar al ple l’informe anual de totes les resolucions adoptades pel President de l’entitat 
local contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de l’òrgan competent de 
l’administració que tingui la tutela financera al qual s’hagi sol·licitat informe, així com un resum 
de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos. Aquest informe ha d’atendre 
únicament a aspectes propis de l’exercici de la funció interventora, sense incloure qüestions 
d’oportunitat o conveniència de les actuacions que fiscalitzi. 
 

2. L' apartat 2 de l' article 27  del RCIL estableix que amb ocasió a la dació  del compte de 
liquidació i a la remissió al Ple  de l' informe anual a que fa referència l' article 15.6 i  en un 
punt addicional s' elevarà a aquest òrgan un informe amb els resultats obtinguts  del control 
dels comptes a justificar i les bestretes de caixa fixe.  

 
3. En el moment  en que es va presentar la liquidació de pressupost de l'exercici al Ple de la 

Corporació no estaven emesos i tancats els informes preceptius a que fa esment la normativa 
transcrita. En atenció a l' establert a l' apartat 1 de l' article 52 de la Llei 39/2015 d'1d'octubre 
de procediment administratiu comú de les administracions públiques, l'administració pot 
convalidat els actes  subsanant els seus vicis i l' apartat quart determina que si el vici 
consisteix en una manca d'autorització, l'acte es convalida mitjançant l'atorgament de la 
mateixa per l'òrgan competent.  

Del que s’ha exposat, 
 
S’INFORMA: 
 
1. RESULTATS DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA DE L' EXERCICI 2019 

 
1.1 CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL  

 
Des de l'1 de gener  fins a 31 de desembre  la intervenció ha emès un total de mil cent trenta-sis 
informes (1.136) sobre expedients tramitats dels quals, quatre són amb objeccions i vint-i un són 
informes de reconeixement d'obligacions. Aquests expedients han estat resolts tots per gerència.   
 
1.1.1. Resolucions adoptades pel President de l' entitat  contràries a les objeccions  efectuades 
per la intervenció  
 
No ha estat aprovada  cap resolució pel President contrària  a objeccions de la intervenció. 
  
1.1.2. Resolucions adoptades pel President de l'entitat local contràries a l'opinió de la intervenció 
General de la Generalitat de Catalunya  
 
Conforme el que s’esmenta en l’apartat anterior, en no haver-se aprovat cap resolució contrària a 
objeccions formulades per la Intervenció, no s’ha sol·licitat informe a la Intervenció General de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
1.1.3. Resum de les principals anomalies detectades en matèria d' ingressos.  
 



 

 

No resulta d’aplicació aquest requeriment, en haver-se substituït la fiscalització prèvia de drets i 
ingressos pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat. Conseqüentment, no s’han 
detectat anomalies en matèria d’ingressos en l’exercici de la funció interventora. 
 
1.1.4. Informes amb omissió de la funció interventora  
 
Consta un informe d'intervenció amb omissió de la funció interventora i es correspon a l'expedient 
X2019005869. 
 
1.1.5. Resultat del control dels comptes justificatius  dels pagaments a justificar  
 
No s'ha emès cap informe d’intervenció de comptes justificatius dels pagaments a justificar, 
referits a operacions incloses en la liquidació del pressupost de l’exercici 2019. 
 
1.1.6. Resultat  del control dels comptes  justificatius de bestretes de Caixa fixe.  
 
Han estat emesos un total de catorze (14) informes d’intervenció per concepte de justificació  de 
bestretes de caixa fixe referits a operacions incloses en la liquidació del pressupost de l’exercici 
2019. No s'ha detectat cap incidència significativa en la gestió de les bestretes de caixa fixe de l' 
exercici.  
 
1.2 CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL     

 
Des de l' 11 d' abril de 2019, data  de nomenament com a Interventora al CGRVO, s'han  emès un 
total de tres-cents seixanta-vuit informes (368) sobre expedients tramitats, dels quals dos són 
amb objeccions i disset són per reconeixement de crèdits. Aquests expedients han estat resolts 
per la gerència.  
 
1.2.1. Resolucions adoptades pel President de l' entitat  contràries a les objeccions  efectuades 
per la intervenció  
 
El President no ha adoptat cap resolució contrària a les objeccions de la intervenció. 
  
1,2.2. Resolucions adoptades pel President de l'entitat local contràries a l'opinió  de la intervenció 
General de la Generalitat de Catalunya  
 
Conforme el que s’esmenta en l’apartat anterior, en no haver-se aprovat cap resolució contrària a 
objeccions formulades per la Intervenció municipal, no s’ha sol·licitat informe a la Intervenció 
General de la Generalitat de Catalunya. 
 
1.2.3. Resum de les principals anomalies detectades en matèria d' ingressos.  
 
No resulta d’aplicació aquest requeriment, en haver-se substituït la fiscalització prèvia de drets i 
ingressos pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat. Conseqüentment, no s’han 
detectat anomalies en matèria d’ingressos en l’exercici de la funció interventora. 
 
1.2.4. Informes amb omissió de la funció interventora  
 
Consten dos informes d' intervenció amb omissió de la funció interventora i es corresponen als 
expedients  X2019000214 i X2019000104 . 
 
1.2.5.Resultat del control dels comptes justificatius dels pagaments a justificar  
No s' ha emès cap informe d’intervenció de comptes justificatius dels pagaments a justificar, 
referits a operacions incloses en la liquidació del pressupost de l’exercici 2019  al no existir 
1.2.6. Resultat  del control dels comptes  justificatius de bestretes de caixa fixe.  
Han estat emesos un total de vuit (8) informes d’intervenció per concepte de justificació  de 
bestretes de caixa fixe. No s'ha detectat cap incidència significativa en la gestió de les bestretes 
de caixa fixe de l' exercici.  
 
 



 

 

És el que es posa de manifest a efectes de que se’n doni compte al Ple.” 
 

“Assumpte: DONAR COMPTE AL PLE DE L´INFORME SOBRE SALDOS DE COBRAMENT 
DUBTÓS. LIQUIDACIÓ EXERCICI 2019 
 
NORMATIVA APLICABLE  
 

 Article 193 bis Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL). 

 

 L’article 191.2 del Reial decret 2/2004  de 5 de Març  Text  refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals  

 

 L’article 103 del Reial decret 500/1990, de 30 d’abril, pel que es desenvolupa  el capítol 
primer del títol sisè de la llei 39/1988 de 28  de desembre  

 

 Regla 8.c) de la Instrucció del model normal de comptabilitat local, correspon al Ple de la 
Corporació determinar, a proposta de la Intervenció o l’òrgan de l’entitat local que tingui 
atribuïda la funció de comptabilitat, els criteris per calcular l’import dels drets de cobrament de 
recaptació dubtosa o impossible. 

 
 
De conformitat amb allò establert a l´article 4  del Reial decret 128/2018 de 16 de març pel que es 
regula  el Règim jurídic dels Funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, 
 
S' INFORMA:  
 
Primer. L’article 193 bis del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, relatiu als 
drets de difícil o impossible recaptació, determina l'obligació dels ens locals  d'informar al Ministeri 
d' Hisenda i Administracions públiques  i al Ple o òrgan equivalent  el resultat d'aplicació dels 
criteris que determinen els drets de difícil o impossible  recaptació  amb els límits mínims 
següents: 
  
- Drets pendents de pressupostos dels dos exercicis anteriors al que correspon la liquidació es 

minoren en un 25%. 
- Els de l'exercici tercer anterior  al que correspon la liquidació, com a mínim pel 50%. 
- Els dels dos exercicis quarts i cinquè al que correspon la liquidació, com a mínim un 75%. 
- Els  pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos dels restants exercicis  anteriors 

als que correspon la liquidació es minoren en el 100%. 
 
Segon. L’article 103 del Reial decret 500/1990, de 30 d’abril, estableix que la determinació de la 
quantia dels drets que es consideren de difícil o impossible recaptació s’ha de realitzar bé de 
forma individualitzada o  bé mitjançant la fixació d'un percentatge a tant alçat. Per determinar els 
drets de difícil o impossible recaptació s'han de tenir en compte l'antiguitat dels deutes, l'import 
dels deutes, la naturalesa dels recursos que es tracti, els percentatges de recaptació tant en 
període voluntari com en via executiva i altres criteris de valoració que de forma ponderada 
estableixi l'ens local.  
En qualsevol cas, la consideració d'un dret com de recaptació difícil o impossible no implica la 
seva anul·lació ni produeix la seva baixa en comptes. 
 
Tercer. A l’apartat 24.6.7 de la Memòria dels comptes anuals del Pla general de comptabilitat 
pública adaptat a l’administració local, s’estableix que, per determinar l’import dels saldos de 
cobrament dubtós, s’ha de tenir en compte l’antiguitat i import dels deutes, la naturalesa dels 
recursos, els percentatges de recaptació tant en període voluntari com en via executiva i altres 
criteris de valoració establerts per l’ens local.  
 
Quart. El càlcul dels saldos de dubtós cobrament  a 31 de desembre de 2019  ha pres els criteris 
previstos en l´article 193 bis del TRLRHL  es totalitza i es desglossa en els quadres següents: 
 
 1. Consell Comarcal del Vallès Oriental  



 

 

 

EXERCICI
% DUBTOS 

COBRO
CAPITOL

DRETS PENDENT 

COBRAMENT

DOTACIÓ DUBTÒS 

COBRAMENT

2008 100% 3                     1.141,47 €                       1.141,47 € 

2009 100% 3                     1.683,16 €                       1.683,16 € 

2010 100% 3                        608,04 €                           608,04 € 

7                149.501,48 €                   149.501,48 € 

2011 100% 3                        706,05 €                           706,05 € 

2012 100% 3                     1.168,30 €                       1.168,30 € 

7                  90.120,02 €                     90.120,02 € 

2013 100% 3                     1.774,56 €                       1.774,56 € 

2014 100% 3                     6.451,50 €                       6.451,50 € 

4                  41.866,06 €                           820,14 € 

7                118.872,81 €                   118.872,81 € 

2015 100% 3                     3.907,66 €                       3.907,66 € 

4                104.036,86 €                       1.200,62 € 

2016 90% 3                     5.630,47 €                       4.560,68 € 

4                245.124,50 €                       6.258,99 € 

2017 60% 3                  19.675,00 €                     11.805,00 € 

4                343.782,54 €                       8.398,56 € 

2018 30% 3                  23.124,79 €                       6.937,44 € 

2019 10% 3                  48.199,98 €                       4.820,00 € 

TOTAL             1.207.375,25 €                   420.736,48 € 
 

 
 2.Consorci per a la gestió de residus del Vallés Oriental  

 

  

Any Capítol

Import 

pendent  de 

cobrar

% aplicat Provisió

2006 cap.3 13.654,68 100% 13.654,68

2009 cap.3 38.435,54 100% 38.435,54

2010 cap.7 9.239,61 100% 9.239,61

2012 cap.7 21.707,72 100% 21.707,72

2013 cap.3 5.764,72 100% 5.764,72

2014 cap.3 7.220,79 75% 5.415,59

2015 cap.4 35.983,08 75% 26.987,31

2016 cap.3 74,32 50% 37,16

savosa 619.761,73 100% 619.761,73

2017 cap. 3 396.665,56 25% 99.166,39

savosa 960.006,18 100% 960.006,18

2018 cap.3 113.721,34 25% 28.430,34

savosa 879.252,61 100% 879.252,61

2019 savosa 985.830,95 100% 985.830,95

4.087.318,83 3.693.690,53
 

 
Es el que s' informa a efectes de donar-ne compte al Ple.” 

 
3. Remetre el Compte General aprovat juntament amb tota la documentació que la integra 

a la fiscalització del Tribunal de Comptes, a través dels convenis existents amb la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya, tal com s’estableix en l’article 212.3 del Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març, i, en compliment dels mandats de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i altra normativa concordant, al 
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.” 

 
El president 
 
Molt bé, el senyor Marc Candela ha demanat la paraula a través del xat. 
 
El senyor Marc Candela i Callado 
 
Nosaltres votarem a favor, però a la Comissió informativa vam trobar poca informació a la 
informació que se’ns explicava, tot i que tenia lògica i sí que fa una estona a la Junta de 
portaveus se’ns ha passat que el pressupost se’ns explicarà de forma individualitzada. Crec 
que és el camí a ser, veurem com funciona, però en aquest punt haguéssim agraït poder 



 

 

tenir informació, també la podíem haver demanat, lògicament, per això votem a favor però 
és un pressupost que nosaltres estàvem a govern quan es va presentar i es va aprovar el 
2019, i que per tant ens hagués agradat tenir més informació en aquest aspecte, res més. 
 
El president 
 
Molt bé, alguna intervenció més? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 30 vots a favor de, per part del Grup Comarcal Esquerra 
Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores Marc Candela i Callado, Anna Cella i 
Navarro, Assia Cherdal i Roukha, Joan Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomàs, 
Pamela Isús i Sauri, Ignasi Martínez Murciano, Magalí Miracle i Rigalós, Imma Ortega i Martí 
i Marina Planellas i Alegre per part del Grup Comarcal Socialista, els senyors i les senyores 
Emiliano Cordero Soria, Eva Maria Díaz Medina, Marialluïsa Ferré García, Maria del Mar 
Hernández Sánchez, Francesc Juzgado Mollá, Joan Ramon i Bernabé, Francesc Sánchez 
Castilla, Juan Manuel Segovia Ramos, Catalina Siles Royo, Alex Valiente Almazán i Eduard 
Vallhonesta Alarcón; per part del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts), els senyors i 
les senyores Gemma Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, Francesc Colomé Tenas, Joan 
Daví Mayol, Joan Pons Fiori i Marc Uriach Cortinas; per part del Grup Comarcal En Comú 
Guanyem, els senyors Jordi Manils Tavio i José Antonio Montero Domínguez i per part del 
Grup Comarcal CUP Vallès Oriental – Amunt el senyor Luís Toral Ortega. I les 3 abstencions 
de, per part del Grup Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, la senyora Núria Carné 
i Navarro i per part del Grup Comarcal Ciutadans, senyora Susana Barroso Valverde i el 
senyor Manuel Losada Seivane. 
 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS 
 
11. Ratificar el Decret de la Presidència 2020PRES000426, de 8 d’octubre de 2020, 
d’aprovació de la continuïtat de la Taula de Desenvolupament econòmic i l’ocupació 
del Vallès Oriental –El Vallès Oriental Avança amb llurs normes de funcionament 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Promoció Econòmica i Estudis, d’11 de novembre de 2020, 
que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El president ha emès el Decret 2020PRES000426, següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 6 d´octubre de 2020, el cap de l'Àrea de Serveis Jurídics, senyor Jordi Vendrell i Ros, ha emès 
l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 

 

1. El 10 d’octubre de 2016 es va signar el Conveni per a la creació de la Taula de Desenvolupament 
econòmic i l’ocupació del Vallès Oriental –El Vallès Oriental Avança. 

 

2. Les entitats signants del conveni van ser: CCOO Vallès Oriental, Maresme i Osona, PIMEC Vallès 
Oriental, Unió Empresarial Intersectorial – Cercle d’Empresaris, UGT Vallès Oriental i el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental.  

 

3. L’objectiu principal d’aquest conveni és: 
 

 Treballar de forma conjunta i consensuada per detectar les necessitats, coordinar, planificar i 
pactar les corresponents polítiques que assoleixin una major eficàcia de gestió i optimització de 



 

 

recursos, i que millorin la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia al Vallès Oriental 
 

4. Els objectius específics són: 
 

 Reindustrialitzar la comarca, assegurant que no es perd indústria ni és substituïda per altres 
activitats econòmiques, amb un valor afegit més baix. 

 Diversificar l‘economia comarcal. 

 Adequar el mapa de la formació tenint en compte les necessitats del teixit productiu actual i de 
futur. 

 Dotar de les infraestructures necessàries que ens donin avantatges competitius. 

 Impulsar polítiques de sòl industrial i xarxes de telecomunicacions a les zones industrials, 
treballant per la reducció de la despesa energètica. 

 Cercar sinèrgies amb altres territoris per fomentar projectes de dinamització econòmica, que 
impulsin la reducció de les taxes d’atur. 

 Captar inversió pública i privada. 

 Optar per un mercat de treball estable i de qualitat. 
 

5. La “Taula pel Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació del Vallès Oriental – El Vallès Oriental 
Avança”, estableix les següents línies estratègiques com a àmbit de desplegament de les seves 
actuacions, sense menystenir la incorporació de noves línies, o la finalització d’alguna d’aquestes. 

 
LÍNIA 1: Pacte industrial comarcal. Que treballi en la reindustrialització comarcal, el sòl industrial i els 
serveis necessaris, la situació del sòl, la captació de nova indústria. La internacionalització de la 
indústria comarcal. 
 
LÍNIA 2: La formació a la comarca. Que estableixi el mapa de la formació, detecti mancances i trobi les 
solucions adients a la millora de la formació comarcal. 
 
LÍNIA 3: Les infraestructures comarcals. Que treballi per l’adequació de les infraestructures en matèria 
de comunicacions. Que estableixi el mapa de infraestructures comercials, culturals i esportives per 
detectar mancances i oportunitats i segueixi amb detall els plans ja encetats així com n’impulsi de nous. 
No podem oblidar però la planificació del que podríem denominar les infraestructures socials 
(equipaments bàsics) escoles, hospitals, centres cívics, casals d’avis, centres esportius i que han de 
formar part de la planificació general. 
 
LÍNIA 4: Millora de l’ocupació. Que transversalment amb la resta de línies cerqui els incentius necessaris 
per millorar la qualitat i la quantitat de l’ocupació de la comarca. Així com ajudi a les persones que 
cerquen feina a la seva millor opció, el reciclatge, l’autoocupació, l’emprenedoria. Que cerqui el foment 
de la contractació pública i privada. 
 
LÍNIA 5: La diversificació econòmica. Que estudiï els potencials i la situació turística, hotelera i comercial 
de la comarca. Que estudiï els potencials i la situació del primer sector. Que estudiï els potencials i la 
situació del tercer sector. Que realitzi propostes en aquests sectors productius i realitzi plans específics 
sectorials. 
 

6. L’organització de direcció, decisió i gestió d’aquesta Taula es configura mitjançant els òrgans següents: 
 

Plenari. 
Comissió Executiva. 
Presidència i Vicepresidències. 
Comissió Tècnica. 
Grups de treball. 
Altres formes de participació. 
 

7. Pel que fa a les noves adhesions a la Taula Vallès Oriental Avança: 

 Les entitats, empreses o particulars que per raó de la seva activitat tinguin una vinculació real per 
amb les línies de treball de la “Taula pel Desenvolupament Econòmic i l’ Ocupació del Vallès 
Oriental – El Vallès Oriental Avança” poden sol·licitar l’adhesió a la Taula. Un cop rebuda la 
sol·licitud d’admissió, el Plenari aprova o refusa la seva admissió a proposta de la Comissió 
executiva.  

 

 Les entitats, empreses o particulars que hagin estat admeses podran assistir al Plenari amb veu 
però sense vot. 

 

 Les administracions públiques que s’adhereixen a la “Taula pel Desenvolupament Econòmic i l’ 
Ocupació del Vallès Oriental – El Vallès Oriental Avança” esdevindran membres del Plenari i els 



 

 

correspondrà en aquest òrgan un vot a cadascuna  d’elles. 
 

8. La vigència del conveni és de quatre anys comptadors a partir del dia de la seva signatura, sens 
perjudici de la facultat de qualsevol dels membres de deixar de formar-ne part amb un preavís de tres 
mesos. 

 

9. La data per la finalització d’aquest conveni és el dia 9 d’octubre de 2020. 
 
 

Per tant, PROPOSO, 

 
Donar continuïtat a la Taula Vallès Oriental Avança, des del dia 9 d’octubre de 2020 i fins al proper Ple del 
Consell Comarcal del 18 de novembre de 2020, on s’aprovarà el conveni de la TVOA 2020-2024.” 

 
 
FONAMENTS DE DRET  
 
L’article 13 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre.” 
 
 
Per això,  
 
DECRETO:  
 

1. Aprovar la continuïtat de la Taula de Desenvolupament econòmic i l’ocupació del Vallès Oriental –
El Vallès Oriental Avança amb llurs normes de funcionament més enllà del 9 d’octubre de 2020 i 
fins el proper Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, previst pel 18 de novembre de 2020, 
 on s’acordi, si és el cas, la continuïtat de la Taula, l’aprovació del nou conveni o la pròrroga que 
correspongui.   
 

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

 
2. L’11 de novembre de 2020 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 

ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’acord del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, de 25 de setembre de 2019, 
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona CVE 2019033050, de 4 d’octubre 
de 2019, en el qual es delegava en la Presidència del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
la competència per exercir, per raons d’urgència, les competències del Ple i de la Comissió 
de Govern, donant-ne compte a l’òrgan competent als efectes de ratificació en la següent 
reunió que es celebri. 
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi ratificar el Decret de Presidència esmentat a la relació de fets.” 
 
El president 
 
Alguna intervenció? 
 
El senyor Enric Gisbert i Tomàs 
 
Sí, només volia fer la pregunta respecte si s’ha pensat afegir a la Taula Vallès Oriental 
Avança tot el món agrari, tenint en compte que tenim moltes poblacions de menys de 15.000 



 

 

habitants i que l’agricultura és determinant, coses com la CuinaVO que son consumidors del 
món agrari local, i per tant creiem que seria important afegir tot aquest món a dins la Taula 
Vallès Oriental Avança, si s’ha tingut en compte. 
 
El senyor Jordi Manils Tavio 
 
Per respondre al conseller, sí, tenim un punt pendent a l’executiva de la Taula Vallès 
Oriental Avança que és noves incorporacions en el plenari, tenim vàries sol·licituds de 
diferents institucions i entitats que s’han interessat per participar de la Taula i les sotmetrem 
a la consideració de l’executiva totes plegades, inclosa aquesta que ja ens havies fet arribar 
i que la tenim controlada per a sotmetre-la a consideració de l’executiva. 
 
El president 
 
Molt bé, alguna intervenció més? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 32 vots a favor de, per part del Grup Comarcal Esquerra 
Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores Marc Candela i Callado, Anna Cella i 
Navarro, Assia Cherdal i Roukha, Joan Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomàs, 
Pamela Isús i Sauri, Ignasi Martínez Murciano, Magalí Miracle i Rigalós, Imma Ortega i Martí 
i Marina Planellas per part del Grup Comarcal Socialista, els senyors i les senyores Emiliano 
Cordero Soria, Eva Maria Díaz Medina, Marialluïsa Ferré García, Maria del Mar Hernández 
Sánchez, Francesc Juzgado Mollá, Joan Ramon i Bernabé, Francesc Sánchez Castilla, Juan 
Manuel Segovia Ramos, Catalina Siles Royo, Alex Valiente Almazán i Eduard Vallhonesta 
Alarcón; per part del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts), els senyors i les senyores 
Gemma Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, Francesc Colomé Tenas, Joan Daví Mayol, 
Joan Pons Fiori i Marc Uriach Cortinas; per part del Grup Comarcal En Comú Guanyem, els 
senyors Jordi Manils Tavio i José Antonio Montero Domínguez; per part del Grup Comarcal 
Ciutadans, senyora Susana Barroso Valverde i el senyor Manuel Losada Seivane i per part 
del Grup Comarcal CUP Vallès Oriental – Amunt el senyor Luís Toral Ortega. I l’abstenció 
de, per part del Grup Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, la senyora Núria Carné 
i Navarro.  
 
 
12. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la continuïtat de la Taula pel 
desenvolupament econòmic i l'ocupació del Vallès Oriental – El Vallès Oriental 
Avança. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Promoció Econòmica i Estudis, d’11 de novembre de 2020, 
que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 

 
1. El 4 de novembre de 2020, el gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental, senyor 

Ignasi Valls i Vilaró,  ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 10 d’octubre de 2016, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, CCOO Vallès Oriental, Maresme 

i Osona, PIMEC Vallès Oriental, la Unió Empresarial Intersectorial – Cercle d’Empresaris i la UGT 
Vallès Oriental, vam formalitzar el conveni per a la creació de la  “Taula pel Desenvolupament 
Econòmic i l’Ocupació del Vallès Oriental – El Vallès Oriental Avança”, el qual ha estat objecte de 
dues addendes de modificació.   
 

2. El conveni esmentat en l’apartat precedent estenia llur vigència fins el 9 d’octubre de 2020.  



 

 

 
3. El 8 d’octubre de 2020, mitjançant el Decret de Presidència núm. 2020PRES000426, s’aprova la 

continuïtat de la Taula de Desenvolupament econòmic i l’ocupació del Vallès Oriental –El Vallès 
Oriental Avança amb llurs normes de funcionament més enllà del 9 d’octubre de 2020 i fins el 
proper Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, previst pel 18 de novembre de 2020,  on 
s’acordi, si és el cas, la continuïtat de la Taula, l’aprovació del nou conveni o la pròrroga que 
correspongui.   

 
4. El 15 d’octubre de 2020, es du a terme una reunió de la Comissió Executiva Extraordinària de la 

Taula de Desenvolupament econòmic i l’ocupació del Vallès Oriental –El Vallès Oriental Avança 
on es consensuà el text del nou conveni que inclou noves línies estratègiques. Aquestes línies 
estratègiques són fruit de l’elaboració d’un Pla Estratègic de desenvolupament econòmic local i 
l’ocupació del Vallès Oriental (2018-2025) 

 
Els objectius del Pla estratègic han estat:  

 
- Obtenir una diagnosi socioeconòmica de la comarca.  
- Identificar els principals reptes i oportunitats que ha d’afrontar el territori.  
- Definir i consensuar el model de creixement la comarca a partir de l’anàlisi de la seva situació.  
- Implicar als agents del territori i la ciutadania, promovent amb diferents mecanismes, la seva 

participació al llarg del desenvolupament de les tasques i de presentació dels resultats finals.  
- Articular un pla d’acció a partir de l’objectiu i les línies estratègiques, quantificar els recursos 

necessaris per executar-lo i identificar el conjunt d’agents implicats per a la seva 
implementació. 

 
Les línies estratègiques d’aquest Pla són: 
 
LE1. La formació clau per a l’ocupació, inclusió i el desenvolupament 
 
Els objectius d’aquesta línia estratègica són: 
 

- Potenciar la formació professional i universitària i el valor de la formació continua per generar 
oportunitats al territori i preparar nous talents. 

- Millorar els índexs d'ocupació, inclusió i formació de les persones d'acord a les necessitats del 
teixit empresarial actual i a les oportunitats derivades de sectors emergents i major potencial. 

 
LE2. Tecnologia, coneixement i innovació. Vallès oriental, espai de coneixement 

 
Els objectius d’aquesta línia estratègica són: 
 
- Aconseguir un model de creixement econòmic basat en el coneixement, la tecnologia i 

l'impuls de la innovació que sigui sostenible, integrat i socialment col·laboratiu.  
- Consolidar el Vallès Oriental com a territori que entén la innovació com a canvi i que genera 

valor (que no només és econòmic).  
- Consolidar els avantatges competitius de la Comarca com a territori d'innovació ó i de 

referència tecnològica vinculat a les persones i la seva qualitat de vida. 
 

LE3.El Vallès Oriental, pol industrial de referència 
 
Els objectius d’aquesta línia estratègica són: 
 

- Reindustrialitzar la comarca fixant l'activitat industrial, enfortint la seva gran diversificació, 
preparant el territori i les seves infraestructures per atendre les necessitats actuals i futures. 

- Generar sinèrgies amb altres territoris i fomentar projectes conjunts de dinamització. 
 
LE4. Territori accessible, connectat i sostenible 
 
Els objectius d’aquesta línia estratègica són: 
 



 

 

- Fomentar la mobilitat sostenible i millorar la multi-modalitat del transport de tal manera que 
faciliti la connexió de les persones; el seu fàcil accés als diferents nodes econòmics, així com 
garantir una adequada interconnexió amb els municipis. 

 
LE5. Suport al teixit empresarial i a l’emprenedoria 
 
Els objectius d’aquesta línia estratègica són: 
 

- Atreure nous capitals econòmics i humans, fomentar la cooperació i projectar-se en nous 
mercats. Contribuir a la consolidació de les activitats econòmiques referents a la comarca 
(logística, indústria química, indústria farmacèutica, metall, automoció, alimentació, comerç). 

 
LE6. Promoció del Vallès Oriental 
 
Els objectius d’aquesta línia estratègica són: 
 

- Es proposa crear una estratègia de promoció i de generació de marca susceptible de ser 
aplicada als productes i serveis en els que intervenen la innovació i el talent de la comarca. 
La creació d'una imatge de marca territorial permetrà associar l'esperit industrial, la innovació, 
els espais d'oportunitats i la qualitat de vida d'un territori com a factors de competitivitat i 
diferenciació. En definitiva busca posar en valor el territori per a la captació d'empreses i 
grups d'inversió, retenció de les inversions existents, fixant la població i atraient nous perfils. 

 
D’altra banda, el text del conveni que es proposa aprovar conté altres modificacions, com ara la 
durada de les vicepresidències, que passen a ser de 2 anys, la supressió de la Comissió tècnica i la 
previsió que la TVOA preveurà, de la manera més adequada, els recursos necessaris per a atendre 
les despeses derivades de l'exercici de les responsabilitats dels membres de la Comissió Executiva.  
 
 
El text de l’esborrany del conveni que es proposa aprovar consta en l’expedient X2020010020 del 
gestor d’expedients del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  

 
 

Per tant, PROPOSO: 
 

Únic.- Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la continuïtat de la Taula de 
desenvolupament econòmic i l’ocupació del Vallès Oriental – El Vallès Oriental Avança, en els termes 
exposats en aquest informe.” 
 

2. L’11 de novembre de 2020 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 
ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 

FONAMENTS DE DRET  

 
1. El Decret de Presidència núm. 2020PRES000426, de 8 d’octubre de 2020, per raó del 

qual s’acordà aprovar la continuïtat de la Taula de Desenvolupament econòmic i 
l’ocupació del Vallès Oriental –El Vallès Oriental Avança amb llurs normes de 
funcionament més enllà del 9 d’octubre de 2020 i fins el proper Ple del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental, previst pel 18 de novembre de 2020,  on s’acordi, si és el cas, la 
continuïtat de la Taula, l’aprovació del nou conveni o la pròrroga que correspongui.   
 

2. L’article 8.1 de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del 
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, disposa que les estratègies, els plans i els altres 
instruments de planificació territorial són el resultat de la concertació territorial entre els 
agents d’un territori concret.  

 
3. Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 

pel que fa al règim jurídic dels convenis.  



 

 

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

mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa que correspon al ple 
exercir les altres atribucions que expressament li assignen les lleis i aquelles que la 
legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la continuïtat de la Taula de 

desenvolupament econòmic i l’ocupació del Vallès Oriental – El Vallès Oriental Avança, 
d’acord amb el redactat següent:  
 

“REUNITS 
 
D’una part, el senyor Francesc Colomé Tenas, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit pel secretari accidental de la corporació, el senyor Jordi Vendrell i Ros.  
 
1D’una altra part, el senyor/la senyora ________________, en representació de CCOO Vallès Oriental, 
Maresme i Osona. 
 
2D’una altra part, el senyor/la senyora _______________________, en representació de PIMEC Vallès 
Oriental. 
 
3D’una altra part, el senyor/la senyora ________________, en representació de la Unió Empresarial 
Intersectorial – Cercle d’Empresaris. 
 
4D’una altra part, el senyor/la senyora ________________, en representació de la UGT Vallès Oriental. 

 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
1. La situació de crisi econòmica que viu el nostre país ha afectat d’una forma molt dura als 

ciutadans del Vallès Oriental i ha tocat de ple el sistema productiu de la nostra comarca, amb la 
conseqüent pèrdua de llocs de treball i lideratge econòmic.  
 

2. El Vallès Oriental és ben situat per afrontar els reptes de futur que té la nostra societat; som ben 
situats, som la quarta comarca en producció industrial i ens hem de posicionar a Catalunya com 
el que som, una comarca capdavantera i que vol seguir essent una comarca industrial i de serveis 
d’alt valor afegit. 
 

3. Tenint en compte que es vol donar l’impuls necessari per a objectivar l’aprofitament de les 
infraestructures que ja tenim, com ara les esportives, hoteleres, culturals o de comunicacions i les 
que necessitem per a créixer, i que es vol establir la planificació de la Formació Professional, 
Formació per l’Ocupació i d’altres, que necessita la nostra comarca per a donar un major impuls 
al sistema productiu. 

 

                                                
1 Incloure el nom i cognoms de la persona que ostenti la representació en el moment de la 
signatura del conveni.  
2 Incloure el nom i cognoms de la persona que ostenti la representació en el moment de la 
signatura del conveni. 
3 Incloure el nom i cognoms de la persona que ostenti la representació en el moment de la 
signatura del conveni. 
4 Incloure el nom i cognoms de la persona que ostenti la representació en el moment de la 
signatura del conveni. 



 

 

4. Tenint en compte que es volen impulsar les polítiques d’ocupació i les socials per posar-les al 
servei de l’impuls econòmic que necessita el nostre país, i sobretot de la nostra gent, per tornar a 
crear ocupació de qualitat.  

 
I finalment, tenint en compte que creiem que ha arribat el moment de donar un nou impuls a la 
concertació social a nivell comarcal, fruit del més ampli consens polític, patronal i sindical, d’acord 
amb les manifestacions exposades, les parts expressen la voluntat d’establir aquest conveni per a la 
continuïtat de la “Taula pel Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació del Vallès Oriental – El Vallès 
Oriental Avança”, amb els següents: 
 
 

PACTES 
 
Primer. Objectius generals. 
 
Treballar de forma conjunta i consensuada per detectar les necessitats, coordinar, planificar i pactar 
les corresponents polítiques que assoleixin una major eficàcia de gestió i optimització de recursos, i 
que millorin la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia al Vallès Oriental. 
 
Segon. Objectius específics. 
 
- Reindustrialitzar la comarca, assegurant que no es perd indústria ni és substituïda per altres 

activitats econòmiques, amb un valor afegit més baix. 
- Diversificar l‘economia comarcal. 
- Adequar el mapa de la formació tenint en compte les necessitats del teixit productiu actual i de 

futur. 
- Dotar de les infraestructures necessàries que ens donin avantatges competitius. 
- Impulsar polítiques de sòl industrial i xarxes de telecomunicacions a les zones industrials, 

treballant per la reducció de la despesa energètica. 
- Cercar sinèrgies amb altres territoris per fomentar projectes de dinamització econòmica, que 

impulsin la reducció de les taxes d’atur. 
- Captar inversió pública i privada. 
- Optar per un mercat de treball estable i de qualitat. 

 
Tercer. Línies estratègiques. 
 
La “Taula pel Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació del Vallès Oriental – El Vallès Oriental 
Avança”, estableix les següents línies estratègiques com a àmbit de desplegament de les seves 
actuacions, sense menystenir la incorporació de noves línies, o la finalització d’alguna d’aquestes. 
Aquestes línies estratègiques són fruit de l’elaboració d’un Pla Estratègic de desenvolupament 
econòmic local i l’ocupació del Vallès Oriental (2018-2025) 
 
Els objectius del Pla estratègic han estat:  
 

- Obtenir una diagnosi socioeconòmica de la comarca.  
- Identificar els principals reptes i oportunitats que ha d’afrontar el territori.  
- Definir i consensuar el model de creixement la comarca a partir de l’anàlisi de la seva situació.  
- Implicar als agents del territori i la ciutadania, promovent amb diferents mecanismes, la seva 

participació al llarg del desenvolupament de les tasques i de presentació dels resultats finals.  
- Articular un pla d’acció a partir de l’objectiu i les línies estratègiques, quantificar els recursos 

necessaris per executar-lo i identificar el conjunt d’agents implicats per a la seva 
implementació. 

 
Les línies estratègiques d’aquest Pla són: 
 
LE1. La formació clau per a l’ocupació, inclusió i el desenvolupament 
 
Els objectius d’aquesta línia estratègica són: 
 



 

 

- Potenciar la formació professional i universitària i el valor de la formació continua per generar 
oportunitats al territori i preparar nous talents. 

- Millorar els índexs d'ocupació, inclusió i formació de les persones d'acord a les necessitats del 
teixit empresarial actual i a les oportunitats derivades de sectors emergents i major potencial. 

 
LE2. Tecnologia, coneixement i innovació. Vallès oriental, espai de coneixement 
 
Els objectius d’aquesta línia estratègica són: 
 
- Aconseguir un model de creixement econòmic basat en el coneixement, la tecnologia i 

l'impuls de la innovació que sigui sostenible, integrat i socialment col·laboratiu.  
- Consolidar el Vallès Oriental com a territori que entén la innovació com a canvi i que genera 

valor (que no només és econòmic).  
- Consolidar els avantatges competitius de la Comarca com a territori d'innovació ó i de 

referència tecnològica vinculat a les persones i la seva qualitat de vida. 
 

LE3. El Vallès Oriental, pol industrial de referència 
 
Els objectius d’aquesta línia estratègica són: 
 

- Reindustrialitzar la comarca fixant l'activitat industrial, enfortint la seva gran diversificació, 
preparant el territori i les seves infraestructures per atendre les necessitats actuals i futures. 

- Generar sinèrgies amb altres territoris i fomentar projectes conjunts de dinamització. 
 
LE4. Territori accessible, connectat i sostenible 
 
Els objectius d’aquesta línia estratègica són: 
 

- Fomentar la mobilitat sostenible i millorar la multi-modalitat del transport de tal manera que 
faciliti la connexió de les persones; el seu fàcil accés als diferents nodes econòmics, així com 
garantir una adequada interconnexió amb els municipis. 

 
LE5. Suport al teixit empresarial i a l’emprenedoria 
 
Els objectius d’aquesta línia estratègica són: 
 

- Atreure nous capitals econòmics i humans, fomentar la cooperació i projectar-se en nous 
mercats. Contribuir a la consolidació de les activitats econòmiques referents a la comarca 
(logística, indústria química, indústria farmacèutica, metall, automoció, alimentació, comerç). 

 
LE6. Promoció del Vallès Oriental 
 
Els objectius d’aquesta línia estratègica són: 
 

- Es proposa crear una estratègia de promoció i de generació de marca susceptible de ser 
aplicada als productes i serveis en els que intervenen la innovació i el talent de la comarca. 
La creació d'una imatge de marca territorial permetrà associar l'esperit industrial, la innovació, 
els espais d'oportunitats i la qualitat de vida d'un territori com a factors de competitivitat i 
diferenciació. En definitiva busca posar en valor el territori per a la captació d'empreses i 
grups d'inversió, retenció de les inversions existents, fixant la població i atraient nous perfils. 

 
 
Quart. Estructura de la “Taula pel Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació del Vallès Oriental 
– El Vallès Oriental Avança” 
 
L’organització de direcció, decisió i gestió d’aquesta Taula es configura mitjançant els òrgans 
següents: 
 
1- Plenari. 
2- Comissió Executiva. 



 

 

3- Presidència i Vicepresidències. 
4- Grups de treball. 
5- Altres formes de participació. 

 
 
Cinquè. Plenari. 
 
1. El Plenari és el màxim òrgan de la Taula i és constituït per un representant de cadascuna les 

entitats fundacionals de la Taula, pels membres de la Comissió Executiva, per un representant de 
cadascuna de les administracions públiques, entitats, empreses o particulars que s’hi adhereixin, 
per un representant del Servei d’Ocupació de Catalunya i per un representant de la Generalitat de 
Catalunya.  
 

2. Les funcions del Plenari són les següents:  
 

a) Assumir les funcions màximes de decisió i participació. 
b) Supervisar l’activitat de la resta d’òrgans de la Taula. 
c) Aprovar o refusar l’adhesió de nous membres a la Taula. 
d) Les altres que li siguin establertes en aquest conveni. 

 
3. El Plenari es reuneix almenys una vegada a l’any de forma ordinària, i tants cops com sigui 

convocat per la Comissió Executiva amb caràcter extraordinari. 
 
4. A efectes d’adopció d’acords, els membres del Plenari s’agrupen en administracions públiques, 

organitzacions empresarials més representatives a la comarca i organitzacions sindicals més 
representatives a la comarca. A cada membre del Plenari li correspon un vot, a excepció de les 
noves adhesions que es regeixen per allò previst a l’acord desè d’aquest conveni.   

 
5. El quòrum necessari per a la constitució del Plenari és com a mínim la meitat dels seus membres 

amb dret a vot i es requereix la presència de representants dels tres sectors presents al plenari. 
 
6. Els acords del plenari s’adopten per consens, o almenys amb el vot a favor de dues  terceres 

parts del Plenari, sempre que alhora i com a mínim hi hagi votat a favor una administració pública, 
una organització empresarial i una organització sindical, ambdues últimes amb la condició de més 
representatives a la comarca.  
 

7. A cada reunió del Plenari s’aixecarà acta en la que hi constarà els continguts de la reunió i els 
acords presos. 

 
Sisè. Comissió Executiva. 
 
1. Els membres de la Comissió Executiva són els següents:  

 
a) La Presidència del Consell Comarcal del Vallès Oriental o persona en qui delegui, el/la 

conseller/a de l’àrea del Consell Comarcal del Vallès Oriental en què hi estigui adscrit aquest 
conveni, les persones representants en el Plenari dels ajuntaments de Granollers, Mollet del 
Vallès, Parets del Vallès, les Franqueses del Vallès, Sant Celoni i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya. 
 

b) Quatre representants de les organitzacions empresarials més representatives a la comarca, a 
les quals correspon a cadascuna nomenar-ne dos. 
 

c) Quatre representants de les organitzacions sindicals més representatives a la comarca, a les 
quals correspon a cadascuna nomenar-ne dos. 

 
A cada representant de la Comissió Executiva li correspon un vot.  

 
2. Les funcions de la Comissió Executiva són les següents:  

 
a) Exercir la direcció política ordinària de la Taula. 



 

 

b) Proposar, impulsar, coordinar, dirigir i avaluar els plans d’actuació anuals. 
c) Dirigir políticament la Taula entre sessions del Plenari. 
d) Aprovar els objectius i els plans d’actuació anuals. 
e) Proposar al Plenari l’acceptació de nous membres i entitats. 
f) Les altres que li siguin establertes en aquest conveni. 

 
3. La Comissió Executiva es reuneix almenys un cop al trimestre, i tantes vegades com sigui 

necessari. 
 

4. El quòrum necessari per a la constitució de la Comissió Executiva és com a mínim el de la meitat 
dels seus membres amb presència de representants dels tres sectors.  
 

5. Els acords de la Comissió Executiva s’adopten per consens, o almenys amb el vot a favor de 
dues terceres parts de la Comissió Executiva, sempre que alhora i com a mínim hi hagi votat a 
favor una administració pública, una organització empresarial i una organització sindical, 
ambdues últimes amb la condició de més representatives a la comarca. 
 

6. A cada reunió de la Comissió Executiva s’aixecarà acta en la que es reflectiran els continguts de 
la reunió i els acords presos. 

 
7. En la Comissió Executiva poden assistir, amb veu però sense vot, la resta de membres del 

Plenari en qualitat de convidats. 
 
 
Setè. La Presidència i les Vicepresidències 
 
1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental nomena el president o la presidenta de la Taula pel 

Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació del Vallès Oriental – El Vallès Oriental Avança entre els 
membres de la Comissió Executiva que siguin representants de l’administració pública. 
 

2. La durada del mandat de la Presidència és de quatre anys.  
 
3. La Presidència  ostentarà la màxima representació de la Taula i li corresponen les funcions 

següents:  
 
a) Iniciar, presidir i finalitzar les reunions de la Comissió Executiva i del Plenari. 
b) Convocar la Comissió Executiva i del Plenari. 
c) Les altres que li siguin establertes en aquest conveni.  

 
4. La Taula pel Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació del Vallès Oriental – El Vallès Oriental 

Avança té tres vicepresidències: la vicepresidència primera, la vicepresidència segona i la 
vicepresidència tercera.  
 

5. La durada del mandat de les vicepresidències és de dos anys.  
 

6. La vicepresidència primera té caràcter rotatori i li correspon, alternativament i per ordre alfabètic 
de les organitzacions, a un representant de les organitzacions sindicals més representatives a la 
comarca i a un representant de les organitzacions empresarials més representatives a la 
comarca.  
 

7. La vicepresidència segona té caràcter rotatori i li correspon, alternativament i per ordre alfabètic 
de les organitzacions, a un representant de les organitzacions empresarials més representatives 
a la comarca i a un representant de les organitzacions sindicals més representatives a la 
comarca.  
 

8. La vicepresidència tercera té caràcter rotatori i li correspon a un representant de les 
administracions públiques.  
 

9. La vicepresidència primera assumeix les funcions de la Presidència en cas de malaltia o absència 
d’aquesta. En cas de malaltia o absència de la Presidència i la Vicepresidència primera, serà la 



 

 

vicepresidència segona qui n’assumeixi les funcions, i en darrer terme, en cas de malaltia o 
absència de totes elles, n’assumirà les funcions la vicepresidència tercera. 

 
Vuitè. Grups de Treball 
 
La Comissió Executiva pot constituir tants grups de treball com estimi oportú, amb la composició 
adaptada i acordada en cada cas, per al desenvolupament de projectes, estudis, seguiments 
actuacions o d’altres. 
 
Novè. Noves adhesions 
 
1. Les entitats, empreses o particulars que per raó de la seva activitat tinguin una vinculació real per 

amb les línies de treball de la “Taula pel Desenvolupament Econòmic i l’ Ocupació del Vallès 
Oriental – El Vallès Oriental Avança” poden sol·licitar l’adhesió a la Taula. Un cop rebuda la 
sol·licitud d’admissió, el Plenari aprova o refusa la seva admissió a proposta de la Comissió 
executiva.  
 

2. Les entitats, empreses o particulars que hagin estat admeses podran assistir al Plenari amb veu 
però sense vot. 

 
3. Les administracions públiques que s’adhereixen a la “Taula pel Desenvolupament Econòmic i l’ 

Ocupació del Vallès Oriental – El Vallès Oriental Avança” esdevindran membres del Plenari i els 
correspondrà en aquest òrgan un vot a cadascuna  d’elles. 

 
Desè. Vigència del conveni  
 
Aquest conveni entra vigor en la data de la signatura per la última de les parts i estén els seus efectes 
des del 18 de novembre de 2020 fins el 17 de novembre de 2024, sens perjudici que pugui ser 
objecte d’una pròrroga de quatre anys que, si és el cas, caldrà formalitzar. 

 
Nogensmenys, qualsevol dels membres pot deixar de formar d’aquest conveni amb un preavís de 3 
mesos que caldrà adreçar al registre del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
Disposició addicional 
 
La TVOA preveurà, de la manera més adequada, els recursos necessaris per a atendre les despeses 
derivades de l'exercici de les responsabilitats dels membres de la Comissió Executiva. 
 
I com a prova de conformitat les parts signem aquest conveni.” 

 
 

2. Notificar aquest acord als interessats.” 
 
El president 
 
Alguna intervenció al respecte? 
 
El senyor Enric Gisbert i Tomàs 
 
Perdona Jordi, aquesta és per tu també. Només volia felicitar la finalització de la web en tot 
el tema de polígons industrials, crec que era molt important, de fet això crec que va arrencar 
en la darrera legislatura, en tot cas sap greu poder que hagi tardat tant, no se perquè ha 
tardat tant, poder per un tema de logística, ja m’ho diràs, però en qualsevol cas felicitats 
perquè és molt bona feina. 
 
Només dues coses, una és que no se si teniu pensat que això es pugui veure fora de l’àmbit 
local, entenc que els solars industrials son importants que els pugui veure també gent 
internacional, i per tant aquí lligaria, veig que està tot en anglès, però crec que l’anglès no 



 

 

està del tot treballat, si em deixes dir-ho així, i crec que seria important. Per tant dues coses, 
millorar l’anglès i un cop ho estigui, no se si teniu previst destinar diners a posicionament 
internacional d’aquesta web, que crec que és molt important que es pugui veure fora d’aquí. 
 
El senyor Jordi Manils Tavio 
 
Gràcies Enric per la proposta i pel to. Sincerament no m’he mirat la versió en anglès, t’ho he 
de dir així, però ens ho mirarem i farem la repassada que calgui per si hi ha errors. Hem 
trigat, crec, per dos motius, un perquè han trigat una mica més en arribar els recursos del 
que havíem previst, i dos perquè hem prioritzat també altres accions amb el tema de 
polígons, i perquè al final també la pandèmia ens ha fet canviar ordres de prioritats, com bé 
saps i segur que comparteixes. 
 
Sobre si destinarem recursos a internacionalitzar, crec que és el fons de la qüestió, a dia 
d’avui no els tenim aquests recursos, no en tenim més, saps que aquest és un projecte que 
depèn íntegrament d’una subvenció finalista i a dia d’avui no hi ha més recursos, ja els hem 
invertit tots en això. Saps també que estem treballant en conveniar amb tots els ajuntaments 
que ho vulguin aquest servei, i per tant esperem que quan tots els ajuntaments conveniin 
amb nosaltres aquest servei, tinguem uns ingressos extra que faran més estable aquest 
servei. Un cop tinguem aquests convenis, i per tant tinguem una mica més de recursos, és 
una de les coses que ens agradaria fer i dur a terme, però haurem de dependre de que 
aquest convenis es desenvolupin correctament, de que tinguem unes entrades d’ingressos 
que ho permetin. 
 
El president 
 
Alguna intervenció més? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 33 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
13. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb els 
ajuntaments de Cardedeu, Figaró-Montmany, la Roca del Vallès, Llinars del Vallès, 
Martorelles, Montmeló, Sant Feliu de Codines, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria 
de Palautordera, Vallgorguina, Vallromanes, Vilanova del Vallès i el Consorci per a la 
gestió dels residus del Vallès Oriental, per a la prestació d’assistència tècnica en el 
marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre 
TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, modificada per  les 
ordres TSF/115/2019 i TSF/20/2020, i a la Resolució TSF/1419/2020, de 16 de juny. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Promoció Econòmica i Estudis, d’11 de novembre de 2020, 
que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 20 d´octubre de 2020, el senyor Ignasi Valls i Vilaró, gerent del Consell Comarcal del 

Vallès Oriental, ha emès l’informe següent: 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 20 de setembre de 2018, s’aprovà l’Ordre TSF/156/2018, per la qual s'aproven les bases 

reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, modificada per  



 

 

l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny, i l’Ordre TSF/20/2020, de 25 de febrer, en endavant i en el 
seu conjunt l’ORDRE.  

 
L'objecte de les bases reguladores aprovades per l’ORDRE és regular les subvencions del 
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a la realització de projectes de millora de l'ocupabilitat 
de les persones treballadores amb dificultats d'accés al treball en el marc del Programa Treball i 
Formació. 
 
S'entén per projecte el conjunt d'accions d'experiència laboral i accions de formació que 
s'aproven en el marc d'una convocatòria, incloses totes les línies de subvenció en cas que n'hi 
hagi més d'una. 
 
Aquesta actuació contribueix a assolir el següent resultat definit pel Programa Operatiu del Fons 
Social Europeu de Catalunya 2014-2020 (2014ES05SFOP007): millorar l'ocupabilitat de les 
persones aturades o inactives, especialment d'aquelles amb més dificultats d'accés al mercat 
laboral, per mitjà de l'adquisició d'experiència professional, incloses les iniciatives locals 
d'ocupació i millorar la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social, a 
través de l'activació i d'itineraris d'inserció integrats i personalitzats. 
 

2. El 5 de maig de 2020, s’aprovà el Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents 
complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat 
per fer front a la COVID-19, el qual preveu en el capítol III una línia extraordinària i urgent del 
Programa de treball i formació per pal·liar situacions derivades de la COVID-19. D’acord amb 
l’article 14 d’aquest Decret Llei, l'objecte d'aquesta mesura és atorgar subvencions per tal de 
millorar l'ocupabilitat de les persones desocupades amb dificultats d'accés al treball, la situació 
de les quals s'ha vist agreujada per efectes de les mesures preventives i de contenció derivades 
de la situació de la COVID-19. Aquesta mesura s'emmarca en l'àmbit del Programa treball i 
formació, gestionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.  

 
3. El 16 de juny de 2020, s’aprovà la Resolució TSF/1419/2020, de 16 de juny, per la qual s'obre la 

convocatòria extraordinària per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions del Programa 
Treball i Formació, que preveu el Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents 
complementaries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat 
per fer front a la COVID-19 (SOC–Treball i Formació COVID-19), en endavant la RESOLUCIÓ. 

 
4. Mitjançant la RESOLUCIÓ,  s’obre la convocatòria extraordinària per a l'any 2020 per la 

presentació de sol·licituds per a la concessió de les subvencions que preveu el Decret Llei 
16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts 
de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19, d'acord amb l’ORDRE.  

 
Les actuacions subvencionables per les accions d'experiència laboral i de formació transversal, 
d'acord amb la base 2 de l'annex 1 de l’ORDRE, són les línies de subvenció següents: 

 
A. Treball i Formació per a persones inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades 

(DONO) a partir del 16 de març de 2020, aquest inclòs, (COVID), que inclou un tipus d'acció 
en funció de la durada: 

 
COVID 9: contractacions de 9 mesos a jornada completa i acció de formació. 

 
B. Treball i Formació per a persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no 

perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni ajuts (PANP-COVID), que inclou un 
tipus d'acció en funció de la durada: 

 
PANP-COVID 9: contractacions de 9 mesos a jornada completa i acció de formació. 

 
Els àmbits d'actuació per a les accions d'experiència laboral d'aquesta convocatòria 
extraordinària són els descrits a l'article 16.1 del Decret Llei 16/2020, de 5 de maig: 
 
a) Activitats de suport a la represa de l'activitat: tots aquells àmbits d'actuació locals 
relacionats amb activitats de suport a la represa de l'activitat per raó de la reactivació de 



 

 

l'activitat econòmica afectada per la COVID19, com per exemple agents cívics per a mercats 
municipals, transports públics, informadors de suport a altres serveis locals com policia local, 
entre d'altres. 
 
b) Activitats d'interès social i educatiu: tots aquells àmbits de suport a tasques socials i 
educatives, com per exemple, acompanyar al metge, distribució d'aliments i/o medicaments, 
recollida de proves mèdiques, suport a deures escolars, suport telemàtic en tasques 
educatives i altres tipus de suport a les famílies, a la comunitat i a la gent gran. 
 
c) Altres activitats addicionals als àmbits d'actuació habituals de les entitats locals. 
 
D'acord amb l'article 16.2 del Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, les persones destinatàries 
han de realitzar 60 hores de formació transversal. L'annex 3 de la RESOLUCIÓ determina les 
accions de formació que poden realitzar. 
 
El desenvolupament d'aquestes accions transversals es farà d'acord amb el que preveu la 
base 5.2 b) de l'annex 1 de l'ORDRE. 
 

5. D’acord amb el que estableix l’article 3 de la RESOLUCIÓ, podran ser entitats beneficiàries de 
les subvencions previstes en aquesta convocatòria, d'acord amb la base 3.1 a) de l'annex 1 de 
l’ORDRE i l'article 15 de Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, les següents: 

 
Els ajuntaments i els consells comarcals o, en el seu lloc, els seus organismes autònoms, o les 
entitats amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, desenvolupament local i 
de promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquelles. 

 
6. L’annex 2 de la RESOLUCIÓ estableix la distribució territorial dels contractes de treball. El 

nombre de contractes preassignats al Consell Comarcal del Vallès Oriental són els següents:  
 

- En relació amb la línia adreçada a les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) a partir del 16 de març de 
2020, aquest inclòs, (COVID): 12 contractes preassignats de durada de 9 mesos. 

 
- En relació amb la línia adreçada a persones en risc de caure en situació d'atur de llarga 

durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni ajuts, (PANP-COVID): 12 
contractes preassignats de durada de 9 mesos. 

 
7. D’acord amb l’article 5 de la RESOLUCIÓ, podran ser persones destinatàries de les subvencions 

que s'estableixen en aquesta Resolució, les previstes a l'article 17 del Decret Llei 16/2020, de 5 
de maig: 

 
a. Línia COVID: les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a 

demandants d'ocupació no ocupades (DONO) a partir del 16 de març de 2020, aquest 
inclòs. 

 
b. Línia PANP-COVID: les persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no 

perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni d'ajuts. 
 

Per aquesta convocatòria i línia, s'entén per persones en risc de caure en situació d'atur de 
llarga durada, les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a 
demandants d'ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos, durant els 18 mesos 
anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació. 
 
Tindran caràcter prioritari en aquesta línia: 
 
a) Les persones més grans de 45 anys. 
b) Les persones que tinguin reconegut oficialment un grau de discapacitat igual o superior al 
33%. 

 



 

 

8. D'acord amb apartat 2 de l'article 17 del Decret Llei, com a mínim, el 50% de les persones 
contractades de cada línia han de ser dones. Quan el nombre de contractes a formalitzar sigui 
imparell, s'ha de prioritzar la contractació de dones. 

 
En cas que d'acord amb les dades d'atur registrat no es pugui assolir aquesta condició és podrà 
contractar sense complir aquest percentatge. 

 
9. Les persones destinatàries de les línies recollides a la RESOLUCIÓ, hauran de complir els 

requisits específics indicats en els apartats anteriors, en el moment de l'oferta de treball, i el 
requisit d'estar en situació de demandants d'ocupació no ocupades (DONO) el dia 
immediatament anterior a la data d'inici de la contractació laboral. 

 
10. El procediment per a la concessió de les actuacions subvencionades en aquesta convocatòria és 

el que s’estableix a l’article 11 de la RESOLUCIO. 
 

11. La base 5 de l’ORDRE determina el desenvolupament de les accions subvencionables en els 
termes següents:  

 
- Accions d'experiència laboral 

 
Aquestes accions faciliten la pràctica laboral de les persones destinatàries mitjançant la seva 
contractació laboral per part de l'entitat beneficiària, o ens instrumental en cas d'encàrrec de 
gestió, i sempre porten aparellada un compromís de realització d'accions de formació. En cas 
que l'acció d'experiència laboral es desenvolupi mitjançant un ens instrumental, s'haurà de fer 
constar a la sol·licitud de subvenció, i serà als efectes d'aquesta Ordre com si fos executada per 
l'entitat beneficiària. 
 
A la resolució de convocatòria es determinarà la durada dels contractes de treball, que podrà ser 
des d'un mínim de 6 mesos a un màxim de 12, els percentatges a obtenir de cada durada, així 
com la jornada del contracte de treball, a temps complert o temps parcial. 
 
Les activitats a realitzar per les persones destinatàries han de ser competència del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, no poden substituir llocs de treball estructurals, per tant, han de ser 
activitats addicionals a l'activitat habitual del personal de l'administració local, i han d'estar 
directament relacionades amb l'interès general i social al qual serveix l'entitat beneficiaria. Les 
activitats a realitzar per les persones destinatàries, també podran ser atribuïdes a l'entitat 
beneficiària per delegació de competències, d'acord amb l'establert als articles 9 i següents de la 
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic 
 
L'execució d'aquestes accions d'experiència laboral no pot ser objecte de subcontractació. 

 
- Accions formatives:  

 
Les accions de formació consisteixen en la realització d'una activitat formativa 
professionalitzadora per part de les persones destinatàries del Programa que ja estan 
contractades per l'entitat beneficiària. 
 
Serà d'aplicació allò disposat en la lletra a), punt 2, de l'article 14 de la Llei 30/2015, de 9 de 
setembre, que regula el Sistema de Formació Professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral. 
 
Aquesta formació s'ha d'impartir de manera presencial, durant el contracte de treball i dins de 
l'horari laboral, sens perjudici de les modificacions de l’ORDRE. En cap cas podrà ser superior a 
5 hores diàries. L'entitat beneficiària haurà de facilitar l'assistència a l'acció de formació, per la 
qual cosa, entre d'altres, haurà de vetllar per a que la formació no coincideixi amb les vacances 
i/o permisos de les persones participants. 
 
Aquestes accions seran subvencionables llevat que les entitats beneficiàries derivin persones 
participants a accions de formació subvencionades per altres programes del Servei Públic 
d'Ocupació de Catalunya que reuneixin els requisits especificats en aquesta base. Aquesta 
derivació s'haurà d'articular mitjançant un conveni de col·laboració entre l'entitat beneficiària i 



 

 

l'entitat que realitza la formació o, en el supòsit que sigui la pròpia entitat beneficiària qui 
imparteixi l'acció de formació subvencionada per altres programes del Servei Públic d'Ocupació 
de Catalunya, s'articularà mitjançant una resolució o acord de govern en cas d'administracions 
locals o mitjançant altre document jurídic en cas que no ho siguin. En aquest document hauran 
de quedar recollits els compromisos d'ambdues entitats, les característiques de la formació i la 
constància expressa que no hi ha cap intercanvi econòmic. 
 
En cas que l'entitat beneficiària hagi de subcontractar aquestes accions, l'elecció del centre de 
formació es realitzarà de tal manera que es garanteixi la lliure concurrència entre els centres 
inscrits o acreditats per a l'especialitat a impartir en el Registre de centres i entitats de formació 
professional per a l'ocupació, i es compleixin els requeriments establerts en el supòsit de la base 
19 de l'annex 1 d'aquesta Ordre, així com en allò que sigui d'aplicació la Llei 30/2015, de 9 de 
setembre. 
 
En cas que l'acció de formació la desenvolupi un ens instrumental de l'entitat beneficiària, s'haurà 
de fer constar a la sol·licitud de subvenció, i serà als efectes d'aquesta Ordre com si fos 
executada per l'entitat beneficiària. 
 
Cada persona participant, incloses les persones substitutes, hauran de participar en una acció de 
formació preferentment adreçada a l'obtenció de certificats de professionalitat o bé participar en 
una acció de formació transversal: 
 
a. Acció de formació de certificat de professionalitat 
 
Les accions de formació adreçades a l'obtenció de certificats de professionalitat hauran de 
complir tots els requisits establerts en el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es 
regulen els certificats de professionalitat, modificat pel Reial decret 1675/2010, de 10 de 
desembre, i el Reial decret 189/2013, de 15 de març, així com els reials decrets que regulen 
cada certificat de professionalitat. 
 
L'entitat formadora, sigui l'entitat beneficiària o sigui una entitat subcontractada, ha de disposar 
de la resolució per la qual consta acreditada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i inclosa 
en el Registre de centres i entitats de formació professional per a l'ocupació, en l'especialitat a 
impartir, com a mínim, un mes abans de l'inici de l'acció de formació. 
 
b. Accions de formació transversal 
 
Les accions de formació transversal, d'acord amb l'article 10.1 de la Llei 30/2015, de 9 de 
setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit 
laboral, tenen per objecte cobrir les necessitats no cobertes per la formació conduent als 
certificats de professionalitat, i dotar, a les persones destinatàries, de coneixements, actituds i 
habilitats, aplicables a moltes activitats laborals. 
 
Les entitats beneficiàries podran sol·licitar accions de formació transversals quan el mapa 
formatiu del territori no disposi d'entitats acreditades per impartir una especialitat adient al 
projecte, o quan les persones a qui tenen previst adreçar el projecte tenen dificultats per accedir 
a les accions de formació conduents a l'obtenció d'un certificat de professionalitat. 
 
Tindran la consideració d'entitats de formació inscrites en el Registre de centres i entitats de 
formació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya aquelles entitats formadores de les accions 
transversals que pressentin una declaració responsable d'acord amb el model normalitzat. 
 
La presentació d'aquesta declaració responsables habilitarà l'entitat de formació per a l'inici de 
l'activitat des del moment de la seva presentació i el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya 
inscriurà d'ofici l'entitat de formació en el registre sobre la base de l'esmentada declaració 
responsable, sense perjudici de supervisió posterior del compliment del requisit.  
 
Per mantenir la inscripció, qualsevol canvi de titularitat o de forma jurídica de l'entitat s'haurà de 
comunicar a l'òrgan concedent. 

 



 

 

12. L’Article 2.3 de la RESOLUCIÓ estableix que d'acord amb l'article 16.2 del Decret Llei 16/2020, 
de 5 de maig, les persones destinatàries han de realitzar 60 hores de formació transversal. 
L'annex 3 d'aquesta Resolució determina les accions de formació que poden realitzar. 

 
Les persones participants tenen l'obligació d'assistir a l'acció de formació atès es realitza dins la 
jornada laboral. 
 
El mòdul formatiu de l'acció de formació serà subvencionable sempre i quan la persona 
participant assisteixi, com a mínim, al 75% de les hores del mòdul formatiu o hagi assistit entre el 
25% i el 75% i sigui baixa per col·locació (per compte d'altri o per compte propi). 
 
Tota persona substituta, com a participant del Programa Treball i Formació, haurà de rebre les 
accions de formació definides en la base 5 de l’ORDRE. 
 
Es podrà dur a terme la substitució de la persona participant en la mateixa acció de formació 
sempre i quan no s'hagi superat el 25% de la durada de l'acció. 
 
A les persones substitutes els és d'aplicació allò establert a l'apartat 5.2 de l’ORDRE. 

 
13. D'acord amb el que preveu la base 8 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/156/2018 la quantia de la 

subvenció s'establirà mitjançant un mòdul econòmic. A aquest efecte, l’article 7 de la 
RESOLUCIÓ ha establert els mòduls econòmics següents: 

 
A. El mòdul econòmic mensual i diari per a l'acció d'experiència laboral de les entitats previstes a 

l'article 3 d'aquesta Resolució és, amb caràcter de retribució mínima, el següent: 
 

Mòdul mensual: 1.563,33 euros. 
Mòdul diari: 51,40 euros. 
 
En conseqüència, l'import per un contracte de 9 mesos és de 14.069,97 euros. 
 
Per determinar aquest mòdul s'ha utilitzat com a referència, la pròrroga per a l'any 2020 de 
l'Acord signat el 2016 relatiu a la contractació de persones en situació d'atur inscrites com a 
demandants d'ocupació no ocupades en el marc del Programa Treball i Formació promogut 
pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, signat en data 15 de maig de 2020, que inclou un 
salari brut mensual de 1.000,00 euros, més el prorrateig de les pagues extraordinàries, per la 
jornada completa i la durada del contracte, i les despeses de la cotització empresarial, en les 
condicions i finançament establertes a la normativa que regula el Programa de Treball i 
Formació. 

 
B. El mòdul econòmic per a l'acció de formació és un preu hora/persona participant multiplicat 

pel nombre d'hores de l'acció de formació. Els imports del preu hora/persona participant de 
les accions de formació, actualitzats a 2020, s'estableixen a l'annex 3 de la RESOLUCIÓ.  

 
Per determinar aquest import s'ha utilitzat l'estudi econòmic de costos de les especialitats del 
sistema de formació professional per l'ocupació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya 
que identifica activitats i recursos, que es poden mesurar i associar a un preu de mercat basat 
en un barem de costos unitaris, i permet determinar el cost hora/persona participant per les 
especialitats formatives. 
 

14. Per a l’execució del programa i en el marc de l’ORDRE, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
en endavant el CONSELL COMARCAL, ha previst els projectes d’assistència tècnica supralocals 
següents:  

 
a) Estudiem des de casa. 
b) Treballadors socials 
c) Capacitació telemàtica dels ciutadans. 
d) Matemàtics. 
e) Mantinguem els espais segurs. 
f) Potenciem el civisme. 



 

 

g) Endavant. 
 

El detall dels projectes és el següent:  
 

 

1. Estudiem des de casa.  
El Consell Comarcal aposta per l’educació, és per això, que donades les absències acadèmiques 
dels nens provocades pel confinament degut a la COVID-19, volem reforçar les accions de les 
escoles donant suport telemàtic als nens per seguir amb aprofitament el curs escolar. 
 

Objectiu Oferir suport telemàtic en les tasques educatives als estudiants, 
gamificació  de l’aprenentatge i implicació familiar en el procés 
d’aprenentatge dels fills. 
 

Actuacions Suport i acompanyament telemàtic en el procés d’aprenentatge dels 
participants 
Seguiment de les tasques acadèmiques 
Contacte i capacitació telemàtica dels pares per acompanyar els nens 
en el seu procés educacional   
 

Perfil del lloc de treball 
 

Mestres, educadors del lleure, pedagogs, integradors socials,... 

Tasques Trucades telefòniques i videoconferències 
Resolució de dubtes en les tasques acadèmiques dels nens 
Elaboració de tutorials sobre el funcionament de les plataformes 
telemàtiques per al seguiment del curs 
 

Espais d’actuació Consell Comarcal i ajuntaments 
Teletreball 
 

 

2. Treballadors socials 
L’estat d’alarma derivat de la COVID-19 ha afectat especialment l’atenció social dels col·lectius 
més vulnerables. Un dels més afectats han estat el corresponent a les persones amb dependència.  

 

Objectiu Reforçar l’equip de Serveis Socials per tal de de donar resposta de 
manera eficient i garantir els drets de les persones de col·lectius més 
vulnerables. 
Gestionar l’acumulació de tràmits provocats per l’estat d’alarma 
 

Actuacions Suport tècnic en la elaboració de PIAS 
Suport en les diferents tasques pròpies de l’àrea de Serveis Socials 
 

Perfil del lloc de treball 
 

Treballadors Socials 

Tasques Coordinació amb cada un dels serveis bàsics d’atenció social dels 36 
municipis que es gestionen els acords PIA 
Intervenció a domicili per valorar i acordar les condicions del PIA 
Aplicació de la calculadora del DTASF vinculada a la gestió dels IA 
Signatura dels acords PIA 
Validació dels PIAS a nivell tècnic amb la referent comunitària 
Interlocució amb el DTASF per resoldre dubtes 
Seguiment dels PIA fets i que s’estan fent  
Elaboració de PIAS a persones que es troben a residència ( 
desplaçament a la residència on està ingressada la persona) 
Suport en la gestió i tràmit administratiu dels acords i documentació que 
se’n derivi 
Suporten la gestió i seguiment d’altres serveis que es presten adreçats 
a persones amb dependència i col·lectius especialment vulnerables. 



 

 

Implica l’atenció de persones dels municipis de la comarca: transport 
adaptat, Servei d’ajuda a domicili, entre d’altres 
Reforç a totes les tasques de l’àrea bàsica de Serveis Socials 
 

Espais d’actuació Consell Comarcal del Vallès Oriental 
Ajuntaments 

 
 

 

3. Capacitació telemàtica dels ciutadans. 
Les mesures preventives per la COVID-19 han incorporat de manera sobtada la implementació de 
les eines telemàtiques per a qualsevol gestió, especialment a l’administració pública, i s’ha observat 
que hi ha un gran nombre de persones que no disposen de les competències necessàries per dur-
les a terme. 
 

Objectiu Capacitar les persones per a saber fer les seves gestions 
telemàticament de manera autònoma. 
 

Actuacions Atenció al ciutadà i informació sobre les tramitacions telemàtiques 
Formació individualitzada per tal de dotar-los dels coneixements 
necessaris 
Elaboració de manuals i protocols 
 

Perfil del lloc de treball 
 

Persones amb nivell d’estudis mínim GM, amb coneixement de TIC i 
habilitats comunicatives, pedagògiques i d’atenció al client. 

Tasques Atenció personalitzada 
Atenció telefònica  
Elaboració de manuals i protocols 
Impartició de píndoles formatives individualitzades 
 

Espais d’actuació Teletreball 
CCVR i ajuntaments de la comarca 
 

 

4. Matemàtics 
Amb aquesta actuació ens proposem analitzar l’impacte de la COVID-19 en les sol·licituds de 
serveis dels nostres ciutadans. 
 

Objectiu Disposar de dades per poder fer una anàlisi o estudi de l’evolució de les 
demandes de serveis dels ciutadans en situació de COVID-19 i/o post 
COVID-19. 
 

Actuacions Recollida d’informació. 
Gestió de les dades 
Anàlisi de les dades. 
Interpretació de dades. 
Previsió de la tendència. 
 

Perfil del lloc de treball Matemàtics 
 

Tasques Recollir informació de diferents àrees o serveis 
Convertir informació en dades 
Crear bases de dades 
Treballar les dades 
Fer anàlisi de les dades recollides 
Fer previsions amb les dades recollides 

 

Espais d’actuació Teletreball 
CCVR 
 



 

 

 

5. Mantinguem els espais segurs 
Aquesta actuació pretén reforçar els serveis de neteja dels espais interiors d’edificis públics per 
combatre la propagació de la COVID-19. 
 

Objectiu Reforçar la neteja dels espais públics d’atenció als ciutadans per 
garantir l’estat d’higiene òptim i evitar els possibles contagis de la 
COVID-19 
 

Actuacions Neteja de recintes de serveis públics 
Desinfecció d’espais i materials 
 

Perfil del lloc de treball 
 

Personal de neteja  
 

Tasques Neteja d’edificis públics. 
Desinfecció d’espais i utensilis 

 

Espais d’actuació Edificis públics  
 

 

6. Potenciem el civisme 
Amb aquest projecte, el Consell Comarcal es proposa promoure la convivència, reforçar servei 
d’atenció a la ciutadania als serveis públics, així com donar suport als serveis administratius 
municipals per gestionar el volum de feina generat arran de l’estat d’alarma provocat per la COVID-
19 
 

Objectiu Recollir informació municipal i de la comarca. 
Oferir informació a la ciutadania. 
Reforçar els serveis administratius municipals per assumir el volum de 
feina generat arran de l’estat d’alarma provocat per la COVID-19 
 

Actuacions Recollida d’informació del territori 
Campanyes de conscienciació a la ciutadania. 
Atenció a l’usuari als equipaments municipals. 
Reforç administratiu als serveis municipals per posar al dia les tasques i 
expedients que no s’han pogut atendre en el període de confinament 
 

Perfil del lloc de treball 
 

Agents cívics/ques. 
Administratius i auxiliars administratius. 
 

Tasques Informació i atenció al ciutadà 
Conscienciació a la ciutadania 
Recollida d’informació in situ, expedients, bases de dades, .... 
Tasques administratives en general. 
 

Espais d’actuació Espais i edificis públics 
 

 
 

7. Endavant 
Amb aquest projecte, el Consell Comarcal es proposa oferir un acompanyament en el procés 
d’acceptació i dol als familiars i afectats per la COVID-19. 
 

Objectiu Suport psicològic a les persones que han patit COVID-19 i la seva vida 
ha resultat afectada  
Suport psicològic a les famílies que han perdut algun familiar arran de la 
COVID-19 per tal de fer un acompanyament en el procés d’acceptació i 
dol. 
 



 

 

Actuacions Acompanyament presencial i virtual a les persones objecte d’atenció 
Sessions individuals 
Sessions grupals 
Dinàmiques de grup 
Seguiment de l’evolució dels participants 
 

Perfil del lloc de treball 
 

Psicòlegs. 
 

Tasques Realitzar sessions individuals amb els participants 
Realitzar sessions grupals 
Organitzar i dirigir dinàmiques de grup 
Controlar l’evolució dels participants 
 

Espais d’actuació Ajuntaments 
Telemàticament 
Domicilis particulars, si cal 
 

 
 

Queda exclosa qualsevol tasca que el CONSELL COMARCAL consideri que no és pròpia del 
treballador/a.  

 
15. El 10 de juliol de 2020, el CONSELL COMARCAL ha presentat la sol·licitud de subvenció del 

programa Treball i Formació corresponent a la RESOLUCIÓ. 
 

16. Els ajuntaments de Cardedeu, Figaró-Montmany, la Roca del Vallès, Llinars del Vallès, 
Martorelles, Montmeló, Sant Feliu de Codines, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de 
Palautordera, Vallgorguina, Vallromanes, Vilanova del Vallès i el Consorci per a la gestió dels 
residus del Vallès Oriental, han comunicat al CONSELL COMARCAL, la sol·licitud d’assistència 
tècnica corresponent al/s projecte/s que s’indica a continuació amb el nombre d’assistències 
següent:  

 
 
Ajuntament / 
Entitat 

Nom del projecte Línia Durada 
Nombre 
d'assistències 

Cardedeu 
Potenciem el 
civisme 

COVID/PANP COVID 9 1 

 
Estudiem des de 
casa.  

COVID/PANP COVID 9 1 

CRVO 
Capacitació 
telemàtica dels 
ciutadans. 

COVID/PANP COVID 9 2 

 
Matemàtics COVID/PANP COVID 9 1 

Figaró-
Montmany 

Mantinguem els 
espais segurs 

COVID/PANP COVID 9 1 

 
Potenciem el 
civisme 

COVID/PANP COVID 9 1 

La Roca del 
Vallès 

Mantinguem els 
espais segurs 

COVID/PANP COVID 9 1 

Llinars del 
Vallès 

Treballadors socials COVID/PANP COVID 9 1 

 
Endavant.  COVID/PANP COVID 9 1 

Martorelles 
Potenciem el 
civisme 

COVID/PANP COVID 9 2 

Montmeló 
Potenciem el 
civisme 

COVID/PANP COVID 9 1 



 

 

Sant Feliu de 
Codines 

Capacitació 
telemàtica dels 
ciutadans. 

COVID/PANP COVID 9 1 

 
Potenciem el 
civisme 

COVID/PANP COVID 9 1 

Santa Eulàlia 
de Ronçana 

Estudiem des de 
casa.  

COVID/PANP COVID 9 1 

Sta. Maria de 
Palautordera 

Mantinguem els 
espais segurs 

COVID/PANP COVID 9 1 

 
Potenciem el 
civisme 

COVID/PANP COVID 9 1 

Vallgorguina 
Potenciem el 
civisme 

COVID/PANP COVID 9 1 

Vallromanes 
Mantinguem els 
espais segurs 

COVID/PANP COVID 9 1 

Vilanova del 
Vallès 

Mantinguem els 
espais segurs 

COVID/PANP COVID 9 1 

Total general 
   

22 

 

Ajuntament / 
Entitat 

Nom del 
projecte Línia Durada 

 Nombre 
d'assistènci
es 
sol·licitades 

Previsió 10% de 
cofinançament  

Previsió cost 
treball i 
formació  

 Previsió 
del cost 
vigilància 
de la salut 

 Previsió 
del cost 
de 
formació 
de riscos 
laborals  

 Previsió del 
cost de 
l’asseguranç
a d’acord 
amb el 
conveni 
col·lectiu 
d’aplicació 

 Previsió 
import 
indemnitza
ció per 
finalització 
de 
contracte 

 Previsió del 
total del cost 

Cardedeu 
Potenciem el 
civisme 

COVID/PANP 
COVID 9 

1 1.451,76 €  14.517,57€  50,00 €  34,50 €  180,00 €  349,79 €  16.583,62€  

 

Estudiem des 
de casa.  

COVID/PANP 
COVID 9 

1 1.451,76 €  14.517,57€  50,00 €  34,50 €  180,00 €  349,79 €  16.583,62€  

La Roca del 
Vallès 

Mantinguem 
els espais 
segurs 

COVID/PANP 
COVID 9 

1 1.451,76 €  14.517,57€  50,00 €  34,50 €  180,00 €  349,79 €  16.583,62€  

Llinars del 
Vallès 

Treballadors 
socials 

COVID/PANP 
COVID 9 

1 1.451,76 €  14.517,57€  50,00 €  34,50 €  180,00 €  349,79 €  16.583,62€  

 
Endavant.  

COVID/PANP 
COVID 9 

1 1.451,76 €  14.517,57€  50,00 €  34,50 €  180,00 €  349,79 €  16.583,62€  

Martorelles 
Potenciem el 
civisme 

COVID/PANP 
COVID 9 

2 2.903,51 €  29.035,14€  100,00 €  69,00 €  360,00 €  699,58 €  33.167,23€  

Sant Feliu de 
Codines 

Capacitació 
telemàtica 
dels 
ciutadans. 

COVID/PANP 
COVID 9 

1 1.451,76 €  14.517,57€  50,00 €  34,50 €  180,00 €  349,79 €  16.583,62€  

 

Potenciem el 
civisme 

COVID/PANP 
COVID 9 

1 1.451,76 €  14.517,57€  50,00 €  34,50 €  180,00 €  349,79 €  16.583,62€  

Vallgorguina 
Potenciem el 
civisme 

COVID/PANP 
COVID 9 

1 1.451,76 €  14.517,57€  50,00 €  34,50 €  180,00 €  349,79 €  16.583,62€  

Vallromanes 

Mantinguem 
els espais 
segurs 

COVID/PANP 
COVID 9 

1 1.451,76 €  14.517,57€  50,00 €  34,50 €  180,00 €  349,79 €  16.583,62€  

Vilanova del 
Vallès 

Mantinguem 
els espais 
segurs 

COVID/PANP 
COVID 9 

1 1.451,76 €  14.517,57€  50,00 €  34,50 €  180,00 €  349,79 €  16.583,62€  

CRVO 

Capacitació 
telemàtica 
dels 
ciutadans. 

COVID/PANP 
COVID 9 

2 2.903,51 €  29.035,14€  100,00 €  69,00 €  360,00 €  699,58 €  33.167,23€  

 
Matemàtics 

COVID/PANP 
COVID 9 

1 1.451,76 €  14.517,57€  50,00 €  34,50 €  180,00 €  349,79 €  16.583,62€  

Figaró-
Montmany 

Mantinguem 
els espais 
segurs 

COVID/PANP 
COVID 9 

1 1.451,76 €  14.517,57€  50,00 €  34,50 €  180,00 €  349,79 €  16.583,62   

 

Potenciem el 
civisme 

COVID/PANP 
COVID 9 

1 1.451,76 €  14.517,57€  50,00 €  34,50 €  180,00 €  349,79 €  16.583,62€  



 

 

Sta. Maria de 
Palautordera 

Mantinguem 
els espais 
segurs 

COVID/PANP 
COVID 9 

1 1.451,76 €  14.517,57€  50,00 €  34,50 €  180,00 €  349,79 €  16.583,62€  

 

Potenciem el 
civisme 

COVID/PANP 
COVID 9 

1 1.451,76 €  14.517,57€  50,00 €  34,50 €  180,00 €  349,79 €  16.583,62   

Santa Eulàlia 
de Ronçana 

Estudiem des 
de casa.  

COVID/PANP 
COVID 9 

1 1.451,76 €  14.517,57€  50,00 €  34,50 €  180,00 €  349,79 €  16.583,62€  

Montmeló 
Potenciem el 
civisme 

COVID/PANP 
COVID 9 

1 1.451,76 €  14.517,57€  50,00 €  34,50 €  180,00 €  349,79 €  16.583,62€  

Total general 
   

22 31.938,65 €  319.386,54€  1.100,00€  759,00€  3.960,00 €  7.695,38 €  364.839,57€  

 
 

En aquest context, cal aprovar un conveni per a regular la relació, les obligacions, la coordinació i 
la cooperació entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i els ens locals per a la prestació de 
l’assistència tècnica sol·licitada en el marc de la realització del programa Treball i Formació 
corresponent a TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, modificada per  les ordres 
TSF/115/2019 i TSF/20/2020, i a la Resolució TSF/1419/2020, de 16 de juny.  

 
17. Les obligacions del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL 

COMARCAL, seran les següents: 
 

1. Pel que fa a les accions d’experiència laboral:  
 

a) Dirigir els treballs i prestar l’assistència tècnica a l’AJUNTAMENT pel termini i en la forma que 
permeti complir l'objectiu i la finalitat, executar el projecte, realitzar l'activitat i adoptar el 
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció mitjançant la contractació laboral 
del nombre de treballadors que resulti de la resolució d’atorgament per a l’execució del/s 
projecte/s, sens perjudici que pugui declarar-se desert el procediment de selecció.  
 
L’aprovació de les contractacions, si és el cas, segueix l’ordre que estableix la Base 14 de 
l’ORDRE.  

 
La retribució que correspon a les persones contractades serà la prevista a la pròrroga de 15 
de maig de 2020, de l’acord signat el 2016 relatiu a la contractació de persones en situació 
d’atur participants en el Programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya. 

 
Els treballadors contractats hauran de gaudir de les vacances que els corresponguin abans 
de la finalització del seu contracte, excepte, si és el cas, en els casos de rescissions de 
contracte. 

 
b) Seleccionar, d’acord amb les condicions i el procediment establerts a l’ORDRE i la 

RESOLUCIÓ, les persones destinatàries del Programa mitjançant un tribunal en el qual 
també hi participa un representant de l’AJUNTAMENT, sempre i quan les oficines de treball 
derivin més d’un candidat.  
 

c) Seleccionar i contractar, si és el cas, les substitucions per baixes voluntàries o per rescissió 
del contracte del treballador/a, d’acord amb l’ORDRE i la RESOLUCIÓ.  

 
2. Pel que fa a les accions formatives:  

 
a) El CONSELL COMARCAL imparteix les accions formatives o en subcontracta la impartició en 

els termes que preveu l’ORDRE 
 
Aquesta formació s'ha d'impartir de manera presencial, durant el contracte de treball i dins de 
l'horari laboral, en els termes que preveu l’ORDRE i la RESOLUCIÓ, sens perjudici de les 
eventuals modificacions de l’ORDRE, de la RESOLUCIÓ i/o dels criteris o instruccions que a 
aquest efecte faci el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.  
 



 

 

D'acord amb la RESOLUCIÓ, les persones destinatàries han de realitzar 60 hores de 
formació transversal. L'annex 3 de la RESOLUCIÓ determina les accions de formació que 
poden realitzar. 

 
Les persones participants tenen l'obligació d'assistir a l'acció de formació atès es realitza dins 
la jornada laboral. 
 

b) Subscriure una pòlissa d’assegurança d’accident, amb caràcter previ a l’inici de l’acció 
formativa, que s’ajusti tant al període de duració teoricopràctic de l’acció formativa com al seu 
horari diari, que cobreixi les despeses d’accident in itinere, els riscos derivats de les visites de 
l’alumnat a empreses o altres establiments que s’organitzin per donar suport al 
desenvolupament de les accions formatives. L’assegurança ha de cobrir el període formatiu, 
la durada de les pràctiques en empreses i el mòdul de formació pràctica vinculat als certificats 
de professionalitat, si escau. 
 
El CONSELL COMARCAL pot optar per subscriure una pòlissa d’assegurança col·lectiva que 
doni cobertura a tot l’alumnat del projecte aprovat. 
 
En el supòsit que l'acció de formació sigui subcontractada a una entitat formadora, es 
considerarà que l'entitat beneficiària disposa de l'assegurança si l'entitat subcontractada 
subscriu aquesta pòlissa. 
 

3. Traslladar a l’AJUNTAMENT la notificació que preveu la Base 15 de l’ORDRE relativa a 
l’atorgament o denegació de la subvenció, o si és el cas, informar-ne el contingut en el cas 
que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya utilitzi qualsevol altre canal de comunicació.  

 
4. Donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament en tota aquella inversió o 

material escrit producte de l'actuació subvencionada, d'acord amb les mesures de difusió 
contingudes a la base 31 de l'annex 1 de l’ORDRE.  

 
5. Conservar els justificants originals (paper i electrònics), i l'altra documentació relacionada amb 

la subvenció atorgada, durant un període mínim de cinc anys, a comptar des de la data de 
finalització del termini de justificació de l'objecte de la subvenció o bé des de la data de 
presentació de justificant corresponents, si és anterior. 

 
En el cas de cofinançament per part del Fons Social Europeu, haurà de conservar tots els 
documents justificatius de les despeses cofinançades per l'FSE durant un termini de tres anys 
a partir del 31 de desembre de l'any següent a la presentació a la Comissió Europea dels 
comptes en els quals s'hagin inclòs les despeses. 
 
El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya informarà a les entitats beneficiàries de la data 
d'inici d'aquest període. Els documents s'han de conservar en forma d'original o en versió 
electrònica de documents originals. 

 
6. Practicar les liquidacions que resultin del règim econòmic que preveu aquest conveni i 

notificar-les a l’AJUNTAMENT.  
 
7. Justificar davant l'òrgan concedent, el compliment dels requisits i les condicions que 

determinen la concessió o el gaudiment de la subvenció, mitjançant els justificants de les 
despeses o l'activitat que ha de cobrir l'import finançat, o subvenció, o bé, si la subvenció 
consisteix en un percentatge del cost de l'activitat o la inversió, el cost total corresponent, 
sense perjudici d'altres mitjans de comprovació que s'hagin establert en l’ORDRE.  

 
8. Presentar al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya tota la documentació corresponent a 

l'execució i la justificació de les actuacions de l'actuació segons la relació establerta a la base 
20 de l'annex 1 de l’ORDRE i la base 21 de l'annex 1 de l’ORDRE i la RESOLUCIÓ i en el 
termini que s’hi preveu.  

 
9. Tramitar davant del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya qualsevol canvi que, d’acord amb 

la normativa vigent, es pugui produir en la destinació de la subvenció, sense variar-ne la 



 

 

finalitat i sens perjudici de la resolució que se’n faci pel Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya, en els termes i condicions que preveu l’ORDRE. 

 
10. Procedir al reintegrament dels fons percebuts en cas de revocació de la subvenció en els 

termes que s’indiquin en la corresponent resolució, sens perjudici de l’obligació de 
l’AJUNTAMENT de deixar indemne i rescabalar aquesta quantitat al CONSELL COMARCAL 
d’acord amb el pacte sisè d’aquest conveni.  

 
11. Adoptar les mesures de coordinació amb l’AJUNTAMENT en matèria de prevenció dels riscos 

laborals, seguretat i salut i complir les obligacions que li són establertes al pacte 9.2 d’aquest 
conveni.  

 
12. Fer les accions de formació i informació que s’escaiguin als treballadors en relació amb els 

riscos laborals, d’acord amb l’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva. 
 
13. Dur a terme la vigilància de la salut en relació amb els treballadors contractats participants.  
 
14. Tramitar, previ acord de la Comissió de seguiment, la renúncia a la subvenció per causes 

justificades i d’acord amb allò que preveu la Base 26 de l’ORDRE.  
 
15. Tractar les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó d’aquest PROJECTE d’acord 

amb les previsions de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals, i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i 
del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i en els termes que preveu 
l’ORDRE i la RESOLUCIÓ.  

 
16. Convocar i promoure el funcionament de la Comissió de seguiment.  
 
17. Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni.  

 
18. Les obligacions dels ens locals seran les següents:  

 
1. Pel que fa a les accions d’experiència laboral:  

 
a) Acceptar l’assistència tècnica del CONSELL COMARCAL corresponent al/s projecte/s 

permetent el compliment de la seva execució, objectiu, realització de l’activitat o adopció del 
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.  
 

b) Col·laborar amb el personal del CONSELL COMARCAL per a la correcta execució del 
projecte i de forma específica amb els/les tècnics/tècniques de gestió del/s projecte/s. 

 
c) Notificar al CONSELL COMARCAL a través de la plataforma EACAT, la proposta de 

planificació de tasques per a l’execució del/s projecte/s d’assistència tècnica per períodes de 
dues setmanes amb una antelació de set dies naturals de l’inici de cada període.   
 

d) Assumir la part de finançament que preveu el règim econòmic d’aquest conveni i abonar al 
CONSELL COMARCAL els imports que en resultin.  
 

e) Participar en la selecció de les persones destinatàries del Programa per mitjà d’un 
representant en el tribunal de selecció.  
 

f) Incorporar i/o adscriure el personal tècnic i/o de suport propi necessari per tal d’assegurar el 
correcte desenvolupament dels treballs a desenvolupar i el compliment de la normativa de 
riscos laborals d’aplicació, d’acord amb la memòria del projecte presentada.  

 
2. Pel que fa a les accions formatives, assumir la part de finançament que preveu el règim 

econòmic d’aquest conveni i abonar al CONSELL COMARCAL els imports que en resultin.  
 



 

 

3. Consignar a l’estat de despeses dels pressupostos de l’AJUNTAMENT l’import total a abonar 
al CONSELL COMARCAL que resulti d’aquest conveni.  

 
4. Adoptar les mesures de coordinació amb el CONSELL COMARCAL en matèria de prevenció 

dels riscos laborals, seguretat i salut i complir les obligacions que li són establertes al pacte 
9.2 d’aquest conveni.  

 
5. En cas que les persones destinatàries finals del programa subvencionat puguin tenir contacte 

amb menors en l'exercici de les activitats relacionades amb el programa, notificar aquest fet al 
CONSELL COMARCAL amb anterioritat a l’inici de qualsevol activitat per tal de complir amb 
l'obligació de disposar de l'acreditació mitjançant certificació negativa del Registre central de 
delinqüents sexuals, que aquestes persones no han estat condemnades en sentència ferma 
per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. 

 
6. Informar de fets que poguessin ser constitutius de frau o irregularitat en relació amb projectes 

o operacions finançades total o parcialment a càrrec de fons provinents de la Unió Europea 
en el marc de l’ORDRE posant-ho en coneixement del Servicio Nacional de Coordinación 
Antifraude de la Intervención General de la Administración del Estado, per mitjans electrònics 
mitjançant el canal habilitat a l'efecte per dit Servei a l'adreça web 
http://igaepre.central.sepg.minhac.age/sitios/igae/es-ES/Paginas/Denan.aspx, i en els terminis 
establerts a la Comunicació 1/2017, de 3 d'abril del citat Servei que s'adjunta com a annex a 
l’ORDRE. 

 
7. Col·laborar i participar amb el CONSELL COMARCAL en tot allò que se’l requereixi en relació 

amb la realització del/s projecte/s.  
 
8. Informar de totes les incidències relatives a les actuacions subvencionades, especialment, 

comunicar al CONSELL COMARCAL les absències del/s treballador/s participant/s en el 
mateix dia en què es produeixen així com qualsevol altre incidència relacionada amb el/s 
treballador/s participant/s.  

 
9. Conservar i posar a disposició del CONSELL COMARCAL tota aquella informació o 

documentació que es requereixi en relació amb l’execució de les accions o que sigui 
necessària per a la justificació de la subvenció.  

 
10. Conservar els justificants originals (paper i electrònics), i l'altra documentació relacionada amb 

la subvenció atorgada, durant un període mínim de cinc anys, a comptar des de la data de 
finalització del termini de justificació de l'objecte de la subvenció o bé des de la data de 
presentació de justificant corresponents, si és anterior. 

 
En el cas de cofinançament per part del Fons Social Europeu, haurà de conservar tots els 
documents justificatius de les despeses cofinançades per l'FSE durant un termini de tres anys 
a partir del 31 de desembre de l'any següent a la presentació a la Comissió Europea dels 
comptes en els quals s'hagin inclòs les despeses. 
 
El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya informarà a les entitats beneficiàries de la data 
d'inici d'aquest període. Els documents s'han de conservar en forma d'original o en versió 
electrònica de documents originals. 

 
11. Sotmetre's a les actuacions de comprovació del CONSELL COMARCAL i aquelles que 

corresponguin al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i a les de control de l'activitat 
econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de 
Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com 
comunitaris, aportant tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions 
anteriors. 

 
12. Comunicar al CONSELL COMARCAL altres subvencions sol·licitades o concedides per a la 

mateixa finalitat, els contractes administratius, laborals o altres formes de finançament públic 
o privat que recaiguin sobre la mateixa activitat objecte de la subvenció i qualsevol altra 
alteració produïda en les ja comunicades, a fi i efecte que se'n puguin avaluar la seva 



 

 

compatibilitat. Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tant aviat com es conegui i, en tot cas, 
abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts. 
 

13. Mantenir la traçabilitat de tota la documentació tècnica i econòmica que correspongui a 
l’AJUNTAMENT, en virtut de les obligacions assumides en aquest conveni, que permeti 
verificar, d'una banda, la correcta realització de les activitats objecte d'aquesta subvenció, i 
d'altra, l'adequació entre els registres comptables i els documents acreditatius de les 
despeses derivades de la realització d'aquestes activitats. 

 
14. Facilitar al CONSELL COMARCAL la informació i les dades que aquest requereixi a efectes 

de l’avaluació d’implementació, impacte i econòmica de les actuacions dutes a terme 
mitjançant la subvenció.  

 
15. Cedir totes aquelles dades necessàries al CONSELL COMARCAL d’acord amb la normativa 

de protecció de dades per a l’execució de les accions i la seva justificació.  
 
16. Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament 

auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable, així com aquells 
estats comptables i registres específics que siguin exigits per l’ORDRE, amb la finalitat de 
garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control. 

 
17. Tractar les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó d’aquest PROJECTE d’acord 

amb les previsions de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals, i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i 
del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i en els termes que preveu 
l’ORDRE i la RESOLUCIÓ.  

 
18. Donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament en tota aquella inversió o 

material escrit producte de l'actuació subvencionada, d'acord amb les mesures de difusió 
contingudes a la base 31 de l'annex 1 de l’ORDRE.  

 
19. Entregar al CONSELL COMARCAL la documentació necessària que s’escaigui per a què 

aquest pugui tramitar la justificació del compliment dels requisits i les condicions que 
determinen la concessió o el gaudiment de la subvenció davant l’òrgan concedent, en la 
forma que preveu l’ORDRE, en el termini que li indiqui el CONSELL COMARCAL. 

 
20. Informar al CONSELL COMARCAL dels indicadors d’execució i de resultats, tant comuns com 

específics, corresponents a la gestió de la subvenció rebuda amb l’objectiu de complir amb 
els requisits de certificació i/o justificació al Fons Social Europeu, en la forma i terminis que 
estableixi l’ORDRE i l’òrgan competent i en el termini que li indiqui el CONSELL COMARCAL. 

 
21. Col·laborar i facilitar tota la documentació que els sigui requerida durant l'exercici de les 

funcions de control i verificació de l'Autoritat d'Auditoria de Programa operatiu, de l'Autoritat 
de Gestió i de Certificació –la Unitat Administradora del FSE- de la Comissió Europea i 
d'altres òrgans que, d'acord amb la normativa comunitària, tinguin atribuïdes funcions de 
control i financer dels ajuts finançats pel FSE. 

 
22. Participar en la Comissió de seguiment que preveu aquest conveni.  
 
23. Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni. 

 
 
19. Els ens locals han d’abonar al CONSELL COMARCAL un 10% en concepte de cofinançament 

calculat sobre l’import de la previsió del cost de treballadors i formació.  
 

Aquest percentatge de cofinançament es destina a cobrir els conceptes següents:  
 
a) Cost de tramitació de la subvenció i les eventuals modificacions de l’assistència tècnica 



 

 

sol·licitades per l’AJUNTAMENT. 
 

b) Despeses salarials i de cotització suportades pel CONSELL COMARCAL corresponent al 
personal tècnic i/o de suport propi necessari i altres despeses indirectes. 

 
c) Despeses de publicitat. 

 
d) Despeses de procediments legals i judicials. 

 
20. No més enllà del 30 de novembre de 2020, els ens locals han d’abonar al CONSELL 

COMARCAL per transferència bancària l’import corresponent al 20% de la previsió del total del 
cost de l’assistència corresponent.  

 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte 
 Previsió del 
total del cost 

 20% de la 
previsió del 
total del cost 

Cardedeu Potenciem el civisme 16.583,62 €  3.316,72 €  

 
Estudiem des de casa.  16.583,62 €  3.316,72 €  

Total Cardedeu 
 

33.167,23 €  6.633,45 €  

CRVO Capacitació telemàtica dels ciutadans. 33.167,23 €  6.633,45 €  

 
Matemàtics 16.583,62 €  3.316,72 €  

Total CRVO 
 

49.750,85 €  9.950,17 €  

Figaró-Montmany Mantinguem els espais segurs 16.583,62 €  3.316,72 €  

 
Potenciem el civisme 16.583,62 €  3.316,72 €  

Total Figaró-Montmany 
 

33.167,23 €  6.633,45 €  

La Roca del Vallès Mantinguem els espais segurs 16.583,62 €  3.316,72 €  

Total La Roca del Vallès 
 

16.583,62 €  3.316,72 €  

Llinars del Vallès Treballadors socials 16.583,62 €  3.316,72 €  

 
Endavant.  16.583,62 €  3.316,72 €  

Total Llinars del Vallès 
 

33.167,23 €  6.633,45 €  

Martorelles Potenciem el civisme 33.167,23 €  6.633,45 €  

Total Martorelles 
 

33.167,23 €  6.633,45 €  

Montmeló Potenciem el civisme 16.583,62 €  3.316,72 €  

Total Montmeló 
 

16.583,62 €  3.316,72 €  

Sant Feliu de Codines Capacitació telemàtica dels ciutadans. 16.583,62 €  3.316,72 €  

 
Potenciem el civisme 16.583,62 €  3.316,72 €  

Total Sant Feliu de Codines 
 

33.167,23 €  6.633,45 €  

Santa Eulàlia de Ronçana Estudiem des de casa.  16.583,62 €  3.316,72 €  

Total Santa Eulàlia de 
Ronçana 

 

16.583,62 €  3.316,72 €  

Sta. Maria de Palautordera Mantinguem els espais segurs 16.583,62 €  3.316,72 €  

 
Potenciem el civisme 16.583,62 €  3.316,72 €  

Total Sta. Maria de 
Palautordera 

 

33.167,23 €  6.633,45 €  

Vallgorguina Potenciem el civisme 16.583,62 €  3.316,72 €  

Total Vallgorguina 
 

16.583,62 €  3.316,72 €  

Vallromanes Mantinguem els espais segurs 16.583,62 €  3.316,72 €  

Total Vallromanes 
 

16.583,62 €  3.316,72 €  

Vilanova del Vallès Mantinguem els espais segurs 16.583,62 €  3.316,72 €  



 

 

Total Vilanova del Vallès 
 

16.583,62 €  3.316,72 €  

Total general 
 

364.839,57 €  72.967,91 €  

 
21. El CONSELL COMARCAL aprova una liquidació del cost total derivat o originat per l’execució de 

l’assistència en el termini de dos mesos comptadors a partir del pagament per part del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya del total de la subvenció atorgada al CONSELL COMARCAL.  

 
L’import de la liquidació resulta de l’execució de les operacions següents:  
 

                     

 

Els conceptes d’aquesta fórmula són els següents: 
 
IL = Import de la liquidació. 
 
On A = Import corresponent al cost real derivat o originat per l’execució del projecte, que 
inclourà, entre d’altres, les despeses següents:  
 

A = A1 + A2 +A3 +A4 +A5 + A6 + A7+ A8+ A9  
 
A1 = Total de les despeses salarials, pagues extraordinàries i cotitzacions empresarials que 
s’hagin generat en la contractació laboral dels participants. 
 
A2 = Total de les despeses generades durant la baixa laboral no cobertes per la Seguretat 
Social dels participants contractats.  
 
A3 = Total per indemnitzacions per suspensions, acomiadaments, cessaments o acabaments 
de contracte dels participants contractats, calculats d’acord amb la legislació.  
 
A4 = Cost de la formació que inclou el/s cost/os de l’assegurança/ces. 
 
A5 = El 10% del cost en concepte de cofinançament  
 
A6 = Cost de la vigilància de la salut dels participants, de les accions relatives a la formació i la 
informació dels participants relatives als articles 18 i 19 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, 
de prevenció de riscos laborals, i de l’avaluació de riscos laborals i planificació de l’activitat 
preventiva. 
 
A7 = Cost de l’assegurança del/s treballador/s d’acord amb el conveni col·lectiu d’aplicació. 
 
A8 = En relació amb la contractació laboral dels participants, els pagaments en espècie; les 
dietes; les vacances no efectuades; les hores extraordinàries autoritzades pel CONSELL 
COMARCAL; les indemnitzacions per mort i els trasllats corresponents; les percepcions per 
matrimoni i els complements o plusos salarials. 
 
A9 = Totes les altres despeses que acordi la Comissió de seguiment. 

 

On B = Import definitivament subvencionat i pagat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.  
 
On C= Import pagat per l’ens local, d’acord amb allò que preveu el pacte 5.3 del conveni. 
 
On D = Despeses de desplaçaments/locomoció/transport del/s treballador/s participant/s en 
el/s projecte/s, incloses les originades per l’acció formativa. 
 
On E = Cost de l’equip de protecció individual i el cost del vestuari laboral  del/s treballador/s 
que ha prestat assistència a l’AJUNTAMENT.  
 

22. El 9 d’octubre de 2020, la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya Resol atorgar al 
Consell Comarcal del Vallès Oriental el total de la subvenció sol·licitada. 



 

 

 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
Únic.- Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb els ajuntaments de 
Cardedeu, Figaró-Montmany, la Roca del Vallès, Llinars del Vallès, Martorelles, Montmeló, Sant Feliu 
de Codines, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Palautordera, Vallgorguina, Vallromanes, 
Vilanova del Vallès i el Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental, per a la prestació 
d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent a 
l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, modificada per  les ordres TSF/115/2019 
i TSF/20/2020, i a la Resolució TSF/1419/2020, de 16 de juny, en els termes esmentats en aquest 
informe.” 
 

2. L’11 de novembre de 2020 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 
ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 
 
FONAMENTS DE DRET  
 
1. El DECRET LLEI 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en 

matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a 
la COVID-19 
 

2. L’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, modificada per  
l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny, i l’Ordre TSF/20/2020, de 25 de febrer, en endavant 
i en el seu conjunt l’ORDRE.  
 

3. La Resolució TSF/1419/2020, de 16 de juny, per la qual s'obre la convocatòria 
extraordinària per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions del Programa Treball i 
Formació, que preveu el Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents 
complementaries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i 
mobilitat per fer front a la COVID-19 (SOC–Treball i Formació COVID-19), en endavant 
la RESOLUCIÓ. 
 

4. L’article 1 de la RESOLUCIÓ disposa que aquesta té per objecte obrir la convocatòria 
extraordinària per a l'any 2020, per la presentació de sol·licituds per a la concessió de 
les subvencions que preveu el Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents 
complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i 
mobilitat per fer front a la COVID-19, d'acord amb l’ORDRE.  

 

Les actuacions subvencionables per les accions d'experiència laboral i de formació 
transversal, d'acord amb la base 2 de l'annex 1 de l’ORDRE, són les línies de subvenció 
següents: 
 
A. Treball i Formació per a persones inscrites com a demandants d'ocupació no 

ocupades (DONO) a partir del 16 de març de 2020, aquest inclòs, (COVID), que 
inclou un tipus d'acció en funció de la durada: 

 
COVID 9: contractacions de 9 mesos a jornada completa i acció de formació. 

 
B. Treball i Formació per a persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, 

no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni ajuts (PANP-COVID), que 
inclou un tipus d'acció en funció de la durada: 

 



 

 

PANP-COVID 9: contractacions de 9 mesos a jornada completa i acció de formació. 
 

 
Els àmbits d'actuació per a les accions d'experiència laboral d'aquesta convocatòria 
extraordinària són els descrits a l'article 16.1 del Decret Llei 16/2020, de 5 de maig: 
 
a) Activitats de suport a la represa de l'activitat: tots aquells àmbits d'actuació locals 
relacionats amb activitats de suport a la represa de l'activitat per raó de la reactivació 
de l'activitat econòmica afectada per la COVID19, com per exemple agents cívics per 
a mercats municipals, transports públics, informadors de suport a altres serveis locals 
com policia local, entre d'altres. 
 
b) Activitats d'interès social i educatiu: tots aquells àmbits de suport a tasques socials 
i educatives, com per exemple, acompanyar al metge, distribució d'aliments i/o 
medicaments, recollida de proves mèdiques, suport a deures escolars, suport 
telemàtic en tasques educatives i altres tipus de suport a les famílies, a la comunitat i 
a la gent gran. 
 
c) Altres activitats addicionals als àmbits d'actuació habituals de les entitats locals. 
 
D'acord amb l'article 16.2 del Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, les persones 
destinatàries han de 
realitzar 60 hores de formació transversal. L'annex 3 de la RESOLUCIÓ determina 
les accions de formació que poden realitzar. 
 
El desenvolupament d'aquestes accions transversals es farà d'acord amb el que 
preveu la base 5.2 b) de l'annex 1 de l'ORDRE. 

 
5. D’acord amb el que estableix l’article 3 de la RESOLUCIÓ, podran ser entitats 

beneficiàries de les subvencions previstes en aquesta convocatòria, d'acord amb la base 
3.1 a) de l'annex 1 de l’ORDRE i l'article 15 de Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, les 
següents: 
 

Els ajuntaments i els consells comarcals o, en el seu lloc, els seus organismes 
autònoms, o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives 
d'ocupació, desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, dependents o 
vinculades a aquelles. 

 
6. L’annex 2 de la RESOLUCIÓ estableix la distribució territorial dels contractes de treball. 

El nombre de contractes preassignats al Consell Comarcal del Vallès Oriental són els 
següents:  
 
- En relació amb la línia adreçada a les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació 

de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) a partir del 16 de 
març de 2020, aquest inclòs, (COVID): 12 contractes preassignats de durada de 9 
mesos. 
 

- En relació amb la línia adreçada a persones en risc de caure en situació d'atur de 
llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni ajuts, 
(PANP-COVID): 12 contractes preassignats de durada de 9 mesos. 

 

7. El 9 d’octubre de 2020, registre d’entrada del Consell Comarcal del Vallès Oriental núm. 
E2020012802,  el Servei d’Ocupació de Catalunya ens ha notificat la resolució 
d’atorgament de la subvenció per a la realització del Programa Treball i Formació, emesa 



 

 

el 8 d’octubre de 2020, emesa per la senyora Ariadna Rectoret i Jordi, directora del 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.  
 

8. L’epígraf a) de l’article 25 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, preveu que 
correspon a la comarca l’exercici de les competències que li atribueix aquesta Llei en 
matèria de cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments. Així mateix, 
l’epígraf c) d’aquest article, preveu com a competència de la comarca aquelles que li 
deleguin o encarreguin de gestionar l’Administració de la Generalitat i els municipis.  

 
9. L’article 25.2 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, preveu que en l’àmbit de les seves 
competències, la comarca pot prestar serveis d’acord amb els requisits que estableix la 
pròpia llei.  

 
10. L’article 28.1 a) del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix que correspon a les comarques 
prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis.  

 
11. L’article 28.2 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text 

refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, disposa que en tot cas, la 
comarca ha d’exercir les funcions d’assistència i cooperació que li corresponen tenint en 
compte les necessitats dels diferents municipis, tant pel que fa al nombre d’habitants 
com a la situació geogràfica o a llur tipologia quant a l’activitat econòmica predominant.  

 
12. L’article 9.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en endavant TRLMRLC, estableix que les 
competències pròpies dels ens locals són les que les lleis determinen. Aquestes 
competències s'exerceixen en règim d'autonomia i sota la responsabilitat dels ens locals, 
sens perjudici de la coordinació deguda en llurs programació i execució amb les altres 
administracions públiques, en els termes establerts per les lleis.  

 
13. L’article 66.2 del TRLMRLC disposa que els ens locals tenen competències en els 

àmbits de la cohesió social i de la gestió de recursos econòmics, entre d’altres, amb 
l'abast que fixen aquesta Llei i la legislació sectorial respectiva.  

 
14. L’article 14 de la Llei 13/2015 , de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del 

Servei públic d’ocupació de Catalunya, estableix com a entitats que integren el sistema 
d’ocupació de Catalunya, les següents:  

 
a) Per llur naturalesa, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, les administracions 

locals, i també les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de 
Catalunya.  
 

b) Les empreses i les entitats que, amb finançament públic, col·laboren amb el Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya i presten serveis i desenvolupen programes en el 
marc de l’Estratègia catalana per a l’ocupació i del Pla de desenvolupament de les 
polítiques d’ocupació.  

 
c) El conjunt d’entitats que componen el sistema de formació i qualificació 

professionals, sota els criteris fixats pels serveis i programes en el marc de 
l’Estratègia catalana per a l’ocupació i del Pla de desenvolupament de les polítiques 
d’ocupació.  

  



 

 

15. L’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya per raó del qual les administracions públiques 
de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions 
públiques i amb els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, 
en l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució de finalitats d’interès 
comú.  
 

16. Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
pel que fa al règim jurídic dels convenis. 

 
17. L’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals, preveu que pel conveni s’estableix una relació de 
cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres administracions 
públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències 
legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú.  

 
18. L’article 14 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que fa a la competència del Ple.  
 
 

Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi:  

 

1. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb els ajuntaments de 
Cardedeu, Figaró-Montmany, la Roca del Vallès, Llinars del Vallès, Martorelles, 
Montmeló, Sant Feliu de Codines, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de 
Palautordera, Vallgorguina, Vallromanes, Vilanova del Vallès i el Consorci per a la gestió 
dels residus del Vallès Oriental, per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la 
realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre TSF/156/2018, de 20 
de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions del Programa Treball i Formació, modificada per  les ordres TSF/115/2019 i 
TSF/20/2020, i a la Resolució TSF/1419/2020, de 16 de juny, d’acord amb el redactat 
següent:  
 

“REUNITS 
 

D’una part, el senyor Francesc Colomé i Tenas, president del Consell Comarcal, assistit pel 
secretari accidental de la corporació, el senyor Jordi Vendrell i Ros.  
 
I de l’altra, el/la senyor/a ________________, 5alcalde/alcaldessa de l’Ajuntament de/d’ 
___________________, assistit/assistida pel/per la secretari/secretària de la corporació, el/la 
senyor/a ______________.  
 

INTERVENEN 
 
El president del Consell Comarcal en virtut del que disposa l’article 13 del Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 

 
6L’alcalde/alcaldessa en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.  

                                                
5 En el cas del Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental, caldrà preveure-hi les persones i els càrrecs que 

ostentin llur representació. Així mateix, en tot el text, on digui AJUNTAMENT haurà de dir el CONSORCI.  
 

6 En el cas del Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental el president/presidenta.  



 

 

 
El secretari i la secretària /Els secretaris també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord 
amb l’article 2 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels 
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest document, i 
 
 

EXPOSEN 
 
1. El 20 de setembre de 2018, s’aprovà l’Ordre TSF/156/2018, per la qual s'aproven les bases 

reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, modificada 
per  l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny, i l’Ordre TSF/20/2020, de 25 de febrer, en endavant i 
en el seu conjunt l’ORDRE.  
 
L'objecte de les bases reguladores aprovades per l’ORDRE és regular les subvencions del 
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a la realització de projectes de millora de 
l'ocupabilitat de les persones treballadores amb dificultats d'accés al treball en el marc del 
Programa Treball i Formació. 
 
S'entén per projecte el conjunt d'accions d'experiència laboral i accions de formació que 
s'aproven en el marc d'una convocatòria, incloses totes les línies de subvenció en cas que 
n'hi hagi més d'una. 
 
Aquesta actuació contribueix a assolir el següent resultat definit pel Programa Operatiu del 
Fons Social Europeu de Catalunya 2014-2020 (2014ES05SFOP007): millorar l'ocupabilitat de 
les persones aturades o inactives, especialment d'aquelles amb més dificultats d'accés al 
mercat laboral, per mitjà de l'adquisició d'experiència professional, incloses les iniciatives 
locals d'ocupació i millorar la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió 
social, a través de l'activació i d'itineraris d'inserció integrats i personalitzats. 
 

2. El 5 de maig de 2020, s’aprovà el Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents 
complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat 
per fer front a la COVID-19, el qual preveu en el capítol III una línia extraordinària i urgent del 
Programa de treball i formació per pal·liar situacions derivades de la COVID-19. D’acord amb 
l’article 14 d’aquest Decret Llei, l'objecte d'aquesta mesura és atorgar subvencions per tal 

de millorar l'ocupabilitat de les persones desocupades amb dificultats d'accés al treball, la 

situació de les quals s'ha vist agreujada per efectes de les mesures preventives i de 
contenció derivades de la situació de la COVID-19. Aquesta mesura s'emmarca en l'àmbit 
del Programa treball i formació, gestionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.  
 

3. El 16 de juny de 2020, s’aprovà la Resolució TSF/1419/2020, de 16 de juny, per la qual s'obre 
la convocatòria extraordinària per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions del 
Programa Treball i Formació, que preveu el Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures 
urgents complementaries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i 
mobilitat per fer front a la COVID-19 (SOC–Treball i Formació COVID-19), en endavant la 
RESOLUCIÓ. 

 
4. Mitjançant la RESOLUCIÓ,  s’obre la convocatòria extraordinària per a l'any 2020 per la 

presentació de sol·licituds per a la concessió de les subvencions que preveu el Decret Llei 
16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, 
ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19, d'acord amb 
l’ORDRE.  
 
Les actuacions subvencionables per les accions d'experiència laboral i de formació 
transversal, d'acord amb la base 2 de l'annex 1 de l’ORDRE, són les línies de subvenció 
següents: 

 



 

 

A. Treball i Formació per a persones inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades 
(DONO) a partir del 16 de març de 2020, aquest inclòs, (COVID), que inclou un tipus 
d'acció en funció de la durada: 

 
COVID 9: contractacions de 9 mesos a jornada completa i acció de formació. 

 
B. Treball i Formació per a persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no 

perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni ajuts (PANP-COVID), que inclou un 
tipus d'acció en funció de la durada: 

 
PANP-COVID 9: contractacions de 9 mesos a jornada completa i acció de formació. 

 
Els àmbits d'actuació per a les accions d'experiència laboral d'aquesta convocatòria 
extraordinària són els descrits a l'article 16.1 del Decret Llei 16/2020, de 5 de maig: 
 
a) Activitats de suport a la represa de l'activitat: tots aquells àmbits d'actuació locals 
relacionats amb activitats de suport a la represa de l'activitat per raó de la reactivació de 
l'activitat econòmica afectada per la COVID19, com per exemple agents cívics per a mercats 
municipals, transports públics, informadors de suport a altres serveis locals com policia local, 
entre d'altres. 
 
b) Activitats d'interès social i educatiu: tots aquells àmbits de suport a tasques socials i 
educatives, com per exemple, acompanyar al metge, distribució d'aliments i/o medicaments, 
recollida de proves mèdiques, suport a deures escolars, suport telemàtic en tasques 
educatives i altres tipus de suport a les famílies, a la comunitat i a la gent gran. 
 
c) Altres activitats addicionals als àmbits d'actuació habituals de les entitats locals. 
 
D'acord amb l'article 16.2 del Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, les persones destinatàries 
han de realitzar 60 hores de formació transversal. L'annex 3 de la RESOLUCIÓ determina les 
accions de formació que poden realitzar. 
 
El desenvolupament d'aquestes accions transversals es farà d'acord amb el que preveu la 
base 5.2 b) de l'annex 1 de l'ORDRE. 
 

5. D’acord amb el que estableix l’article 3 de la RESOLUCIÓ, podran ser entitats beneficiàries 
de les subvencions previstes en aquesta convocatòria, d'acord amb la base 3.1 a) de l'annex 
1 de l’ORDRE i l'article 15 de Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, les següents: 

 
Els ajuntaments i els consells comarcals o, en el seu lloc, els seus organismes 
autònoms, o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives 
d'ocupació, desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, dependents o 
vinculades a aquelles. 

 
6. L’annex 2 de la RESOLUCIÓ estableix la distribució territorial dels contractes de treball. El 

nombre de contractes preassignats al Consell Comarcal del Vallès Oriental són els següents:  
 

- En relació amb la línia adreçada a les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) a partir del 16 de març de 
2020, aquest inclòs, (COVID): 12 contractes preassignats de durada de 9 mesos. 
 

- En relació amb la línia adreçada a persones en risc de caure en situació d'atur de llarga 
durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni ajuts, (PANP-COVID): 
12 contractes preassignats de durada de 9 mesos. 

 
7. D’acord amb l’article 5 de la RESOLUCIÓ, podran ser persones destinatàries de les 

subvencions que s'estableixen en aquesta Resolució, les previstes a l'article 17 del Decret 
Llei 16/2020, de 5 de maig: 
 



 

 

a. Línia COVID: les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a 
demandants d'ocupació no ocupades (DONO) a partir del 16 de març de 2020, aquest 
inclòs. 
 

b. Línia PANP-COVID: les persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no 
perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni d'ajuts. 

 
Per aquesta convocatòria i línia, s'entén per persones en risc de caure en situació d'atur 
de llarga durada, les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a 
demandants d'ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos, durant els 18 
mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació. 

 
Tindran caràcter prioritari en aquesta línia: 
 
a) Les persones més grans de 45 anys. 
b) Les persones que tinguin reconegut oficialment un grau de discapacitat igual o superior 
al 33%. 

 
8. D'acord amb apartat 2 de l'article 17 del Decret Llei, com a mínim, el 50% de les persones 

contractades de cada línia han de ser dones. Quan el nombre de contractes a formalitzar 
sigui imparell, s'ha de prioritzar la contractació de dones. 

 
En cas que d'acord amb les dades d'atur registrat no es pugui assolir aquesta condició és 
podrà contractar sense complir aquest percentatge. 

 
9. Les persones destinatàries de les línies recollides a la RESOLUCIÓ, hauran de complir els 

requisits específics indicats en els apartats anteriors, en el moment de l'oferta de treball, i el 
requisit d'estar en situació de demandants d'ocupació no ocupades (DONO) el dia 
immediatament anterior a la data d'inici de la contractació laboral. 
 

10. El procediment per a la concessió de les actuacions subvencionades en aquesta convocatòria 
és el que s’estableix a l’article 11 de la RESOLUCIO. 
 

11. La base 5 de l’ORDRE determina el desenvolupament de les accions subvencionables en els 
termes següents:  

 
- Accions d'experiència laboral 

 
Aquestes accions faciliten la pràctica laboral de les persones destinatàries mitjançant la seva 
contractació laboral per part de l'entitat beneficiària, o ens instrumental en cas d'encàrrec de 
gestió, i sempre porten aparellada un compromís de realització d'accions de formació. En cas 
que l'acció d'experiència laboral es desenvolupi mitjançant un ens instrumental, s'haurà de fer 
constar a la sol·licitud de subvenció, i serà als efectes d'aquesta Ordre com si fos executada 
per l'entitat beneficiària. 
 
A la resolució de convocatòria es determinarà la durada dels contractes de treball, que podrà 
ser des d'un mínim de 6 mesos a un màxim de 12, els percentatges a obtenir de cada durada, 
així com la jornada del contracte de treball, a temps complert o temps parcial. 
 
Les activitats a realitzar per les persones destinatàries han de ser competència del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, no poden substituir llocs de treball estructurals, per tant, han de 
ser activitats addicionals a l'activitat habitual del personal de l'administració local, i han d'estar 
directament relacionades amb l'interès general i social al qual serveix l'entitat beneficiaria. Les 
activitats a realitzar per les persones destinatàries, també podran ser atribuïdes a l'entitat 
beneficiària per delegació de competències, d'acord amb l'establert als articles 9 i següents 
de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic 
 
L'execució d'aquestes accions d'experiència laboral no pot ser objecte de subcontractació. 
 
- Accions formatives:  



 

 

 
Les accions de formació consisteixen en la realització d'una activitat formativa 
professionalitzadora per part de les persones destinatàries del Programa que ja estan 
contractades per l'entitat beneficiària. 
 
Serà d'aplicació allò disposat en la lletra a), punt 2, de l'article 14 de la Llei 30/2015, de 9 de 
setembre, que regula el Sistema de Formació Professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral. 
 
Aquesta formació s'ha d'impartir de manera presencial, durant el contracte de treball i dins de 
l'horari laboral, sens perjudici de les modificacions de l’ORDRE. En cap cas podrà ser 
superior a 5 hores diàries. L'entitat beneficiària haurà de facilitar l'assistència a l'acció de 
formació, per la qual cosa, entre d'altres, haurà de vetllar per a que la formació no coincideixi 
amb les vacances i/o permisos de les persones participants. 
 
Aquestes accions seran subvencionables llevat que les entitats beneficiàries derivin persones 
participants a accions de formació subvencionades per altres programes del Servei Públic 
d'Ocupació de Catalunya que reuneixin els requisits especificats en aquesta base. Aquesta 
derivació s'haurà d'articular mitjançant un conveni de col·laboració entre l'entitat beneficiària i 
l'entitat que realitza la formació o, en el supòsit que sigui la pròpia entitat beneficiària qui 
imparteixi l'acció de formació subvencionada per altres programes del Servei Públic 
d'Ocupació de Catalunya, s'articularà mitjançant una resolució o acord de govern en cas 
d'administracions locals o mitjançant altre document jurídic en cas que no ho siguin. En 
aquest document hauran de quedar recollits els compromisos d'ambdues entitats, les 
característiques de la formació i la constància expressa que no hi ha cap intercanvi econòmic. 
 
En cas que l'entitat beneficiària hagi de subcontractar aquestes accions, l'elecció del centre 
de formació es realitzarà de tal manera que es garanteixi la lliure concurrència entre els 
centres inscrits o acreditats per a l'especialitat a impartir en el Registre de centres i entitats de 
formació professional per a l'ocupació, i es compleixin els requeriments establerts en el 
supòsit de la base 19 de l'annex 1 d'aquesta Ordre, així com en allò que sigui d'aplicació la 
Llei 30/2015, de 9 de setembre. 
 
En cas que l'acció de formació la desenvolupi un ens instrumental de l'entitat beneficiària, 
s'haurà de fer constar a la sol·licitud de subvenció, i serà als efectes d'aquesta Ordre com si 
fos executada per l'entitat beneficiària. 

 
Cada persona participant, incloses les persones substitutes, hauran de participar en una acció 
de formació preferentment adreçada a l'obtenció de certificats de professionalitat o bé 
participar en una acció de formació transversal: 
 
a. Acció de formació de certificat de professionalitat 
 
Les accions de formació adreçades a l'obtenció de certificats de professionalitat hauran de 
complir tots els requisits establerts en el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es 
regulen els certificats de professionalitat, modificat pel Reial decret 1675/2010, de 10 de 
desembre, i el Reial decret 189/2013, de 15 de març, així com els reials decrets que regulen 
cada certificat de professionalitat. 
 
L'entitat formadora, sigui l'entitat beneficiària o sigui una entitat subcontractada, ha de 
disposar de la resolució per la qual consta acreditada pel Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya i inclosa en el Registre de centres i entitats de formació professional per a 
l'ocupació, en l'especialitat a impartir, com a mínim, un mes abans de l'inici de l'acció de 
formació. 
 
b. Accions de formació transversal 
 
Les accions de formació transversal, d'acord amb l'article 10.1 de la Llei 30/2015, de 9 de 
setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit 
laboral, tenen per objecte cobrir les necessitats no cobertes per la formació conduent als 



 

 

certificats de professionalitat, i dotar, a les persones destinatàries, de coneixements, actituds i 
habilitats, aplicables a moltes activitats laborals. 
 
Les entitats beneficiàries podran sol·licitar accions de formació transversals quan el mapa 
formatiu del territori no disposi d'entitats acreditades per impartir una especialitat adient al 
projecte, o quan les persones a qui tenen previst adreçar el projecte tenen dificultats per 
accedir a les accions de formació conduents a l'obtenció d'un certificat de professionalitat. 
 
Tindran la consideració d'entitats de formació inscrites en el Registre de centres i entitats de 
formació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya aquelles entitats formadores de les 
accions transversals que pressentin una declaració responsable d'acord amb el model 
normalitzat. 
 
La presentació d'aquesta declaració responsables habilitarà l'entitat de formació per a l'inici 
de l'activitat des del moment de la seva presentació i el Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya inscriurà d'ofici l'entitat de formació en el registre sobre la base de l'esmentada 
declaració responsable, sense perjudici de supervisió posterior del compliment del requisit.  
 
Per mantenir la inscripció, qualsevol canvi de titularitat o de forma jurídica de l'entitat s'haurà 
de comunicar a l'òrgan concedent. 
 

12. L’Article 2.3 de la RESOLUCIÓ estableix que d'acord amb l'article 16.2 del Decret Llei 
16/2020, de 5 de maig, les persones destinatàries han de realitzar 60 hores de formació 
transversal. L'annex 3 d'aquesta Resolució determina les accions de formació que poden 
realitzar. 
 
Les persones participants tenen l'obligació d'assistir a l'acció de formació atès es realitza dins 
la jornada laboral. 
 
El mòdul formatiu de l'acció de formació serà subvencionable sempre i quan la persona 
participant assisteixi, com a mínim, al 75% de les hores del mòdul formatiu o hagi assistit 
entre el 25% i el 75% i sigui baixa per col·locació (per compte d'altri o per compte propi). 

 
Tota persona substituta, com a participant del Programa Treball i Formació, haurà de rebre 
les accions de formació definides en la base 5 de l’ORDRE. 
 
Es podrà dur a terme la substitució de la persona participant en la mateixa acció de formació 
sempre i quan no s'hagi superat el 25% de la durada de l'acció. 
 
A les persones substitutes els és d'aplicació allò establert a l'apartat 5.2 de l’ORDRE. 
 

13. D'acord amb el que preveu la base 8 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/156/2018 la quantia de la 
subvenció s'establirà mitjançant un mòdul econòmic. A aquest efecte, l’article 7 de la 
RESOLUCIÓ ha establert els mòduls econòmics següents: 

 
A. El mòdul econòmic mensual i diari per a l'acció d'experiència laboral de les entitats 

previstes a l'article 3 d'aquesta Resolució és, amb caràcter de retribució mínima, el 
següent: 

 
Mòdul mensual: 1.563,33 euros. 
Mòdul diari: 51,40 euros. 
 
En conseqüència, l'import per un contracte de 9 mesos és de 14.069,97 euros. 
 
Per determinar aquest mòdul s'ha utilitzat com a referència, la pròrroga per a l'any 2020 
de l'Acord signat el 2016 relatiu a la contractació de persones en situació d'atur inscrites 
com a demandants d'ocupació no ocupades en el marc del Programa Treball i Formació 
promogut pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, signat en data 15 de maig de 2020, 
que inclou un salari brut mensual de 1.000,00 euros, més el prorrateig de les pagues 
extraordinàries, per la jornada completa i la durada del contracte, i les despeses de la 



 

 

cotització empresarial, en les condicions i finançament establertes a la normativa que 
regula el Programa de Treball i Formació. 

 
B. El mòdul econòmic per a l'acció de formació és un preu hora/persona participant 

multiplicat pel nombre d'hores de l'acció de formació. Els imports del preu hora/persona 
participant de les accions de formació, actualitzats a 2020, s'estableixen a l'annex 3 de la 
RESOLUCIÓ.  

 
Per determinar aquest import s'ha utilitzat l'estudi econòmic de costos de les especialitats 
del sistema de formació professional per l'ocupació del Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya que identifica activitats i recursos, que es poden mesurar i associar a un preu 
de mercat basat en un barem de costos unitaris, i permet determinar el cost hora/persona 
participant per les especialitats formatives. 

 
14. Per a l’execució del programa i en el marc de l’ORDRE, el Consell Comarcal del Vallès 

Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, ha previst els projectes d’assistència tècnica 
supralocals següents:  

 
a) Estudiem des de casa. 
b) Treballadors socials 
c) Capacitació telemàtica dels ciutadans. 
d) Matemàtics. 
e) Mantinguem els espais segurs. 
f) Potenciem el civisme. 
g) Endavant. 

 
El detall dels projectes és el següent:  

 
1. Estudiem des de casa.  
El Consell Comarcal aposta per l’educació, és per això, que donades les absències acadèmiques dels nens provocades pel 
confinament degut a la COVID-19, volem reforçar les accions de les escoles donant suport telemàtic als nens per seguir 
amb aprofitament el curs escolar. 
 

Objectiu Oferir suport telemàtic en les tasques educatives als estudiants, gamificació  de 
l’aprenentatge i implicació familiar en el procés d’aprenentatge dels fills. 
 

Actuacions Suport i acompanyament telemàtic en el procés d’aprenentatge dels participants 
Seguiment de les tasques acadèmiques 
Contacte i capacitació telemàtica dels pares per acompanyar els nens en el seu procés 
educacional   
 

Perfil del lloc de treball 
 

Mestres, educadors del lleure, pedagogs, integradors socials,... 

Tasques Trucades telefòniques i videoconferències 
Resolució de dubtes en les tasques acadèmiques dels nens 
Elaboració de tutorials sobre el funcionament de les plataformes telemàtiques per al 
seguiment del curs 
 

Espais d’actuació Consell Comarcal i ajuntaments 
Teletreball 
 

 
2. Treballadors socials 
L’estat d’alarma derivat de la COVID-19 ha afectat especialment l’atenció social dels col·lectius més vulnerables. Un dels 
més afectats han estat el corresponent a les persones amb dependència.  

 

Objectiu Reforçar l’equip de Serveis Socials per tal de de donar resposta de manera eficient i 
garantir els drets de les persones de col·lectius més vulnerables. 
Gestionar l’acumulació de tràmits provocats per l’estat d’alarma 
 

Actuacions Suport tècnic en la elaboració de PIAS 
Suport en les diferents tasques pròpies de l’àrea de Serveis Socials 
 

Perfil del lloc de treball 
 

Treballadors Socials 

Tasques Coordinació amb cada un dels serveis bàsics d’atenció social dels 36 municipis que es 
gestionen els acords PIA 



 

 

Intervenció a domicili per valorar i acordar les condicions del PIA 
Aplicació de la calculadora del DTASF vinculada a la gestió dels IA 
Signatura dels acords PIA 
Validació dels PIAS a nivell tècnic amb la referent comunitària 
Interlocució amb el DTASF per resoldre dubtes 
Seguiment dels PIA fets i que s’estan fent  
Elaboració de PIAS a persones que es troben a residència ( desplaçament a la residència 
on està ingressada la persona) 
Suport en la gestió i tràmit administratiu dels acords i documentació que se’n derivi 
Suporten la gestió i seguiment d’altres serveis que es presten adreçats a persones amb 
dependència i col·lectius especialment vulnerables. Implica l’atenció de persones dels 
municipis de la comarca: transport adaptat, Servei d’ajuda a domicili, entre d’altres 
Reforç a totes les tasques de l’àrea bàsica de Serveis Socials 
 

Espais d’actuació Consell Comarcal del Vallès Oriental 
Ajuntaments 

 
 

 

3. Capacitació telemàtica dels ciutadans. 
Les mesures preventives per la COVID-19 han incorporat de manera sobtada la implementació de les eines telemàtiques 
per a qualsevol gestió, especialment a l’administració pública, i s’ha observat que hi ha un gran nombre de persones que no 
disposen de les competències necessàries per dur-les a terme. 
 

Objectiu Capacitar les persones per a saber fer les seves gestions telemàticament de manera 
autònoma. 
 

Actuacions Atenció al ciutadà i informació sobre les tramitacions telemàtiques 
Formació individualitzada per tal de dotar-los dels coneixements necessaris 
Elaboració de manuals i protocols 
 

Perfil del lloc de treball 
 

Persones amb nivell d’estudis mínim GM, amb coneixement de TIC i habilitats 
comunicatives, pedagògiques i d’atenció al client. 

Tasques Atenció personalitzada 
Atenció telefònica  
Elaboració de manuals i protocols 
Impartició de píndoles formatives individualitzades 
 

Espais d’actuació Teletreball 
CCVR i ajuntaments de la comarca 
 

 
4. Matemàtics 
Amb aquesta actuació ens proposem analitzar l’impacte de la COVID-19 en les sol·licituds de serveis dels nostres 
ciutadans. 
 

Objectiu Disposar de dades per poder fer una anàlisi o estudi de l’evolució de les demandes de 
serveis dels ciutadans en situació de COVID-19 i/o post COVID-19. 
 

Actuacions Recollida d’informació. 
Gestió de les dades 
Anàlisi de les dades. 
Interpretació de dades. 
Previsió de la tendència. 
 

Perfil del lloc de treball Matemàtics 
 

Tasques Recollir informació de diferents àrees o serveis 
Convertir informació en dades 
Crear bases de dades 
Treballar les dades 
Fer anàlisi de les dades recollides 
Fer previsions amb les dades recollides 

 

Espais d’actuació Teletreball 
CCVR 
 

 
5. Mantinguem els espais segurs 
Aquesta actuació pretén reforçar els serveis de neteja dels espais interiors d’edificis públics per combatre la propagació de 
la COVID-19. 
 

Objectiu Reforçar la neteja dels espais públics d’atenció als ciutadans per garantir l’estat d’higiene 
òptim i evitar els possibles contagis de la COVID-19 



 

 

 

Actuacions Neteja de recintes de serveis públics 
Desinfecció d’espais i materials 
 

Perfil del lloc de treball 
 

Personal de neteja  
 

Tasques Neteja d’edificis públics. 
Desinfecció d’espais i utensilis 

 

Espais d’actuació Edificis públics  
 

 
6. Potenciem el civisme 
Amb aquest projecte, el Consell Comarcal es proposa promoure la convivència, reforçar servei d’atenció a la ciutadania als 
serveis públics, així com donar suport als serveis administratius municipals per gestionar el volum de feina generat arran de 
l’estat d’alarma provocat per la COVID-19 
 

Objectiu Recollir informació municipal i de la comarca. 
Oferir informació a la ciutadania. 
Reforçar els serveis administratius municipals per assumir el volum de feina generat arran 
de l’estat d’alarma provocat per la COVID-19 
 

Actuacions Recollida d’informació del territori 
Campanyes de conscienciació a la ciutadania. 
Atenció a l’usuari als equipaments municipals. 
Reforç administratiu als serveis municipals per posar al dia les tasques i expedients que 
no s’han pogut atendre en el període de confinament 
 

Perfil del lloc de treball 
 

Agents cívics/ques. 
Administratius i auxiliars administratius. 
 

Tasques Informació i atenció al ciutadà 
Conscienciació a la ciutadania 
Recollida d’informació in situ, expedients, bases de dades, .... 
Tasques administratives en general. 
 

Espais d’actuació Espais i edificis públics 
 

 
 
7. Endavant 
Amb aquest projecte, el Consell Comarcal es proposa oferir un acompanyament en el procés d’acceptació i dol als familiars i 
afectats per la COVID-19. 
 

Objectiu Suport psicològic a les persones que han patit COVID-19 i la seva vida ha resultat 
afectada  
Suport psicològic a les famílies que han perdut algun familiar arran de la COVID-19 per tal 
de fer un acompanyament en el procés d’acceptació i dol. 
 

Actuacions Acompanyament presencial i virtual a les persones objecte d’atenció 
Sessions individuals 
Sessions grupals 
Dinàmiques de grup 
Seguiment de l’evolució dels participants 
 

Perfil del lloc de treball 
 

Psicòlegs. 
 

Tasques Realitzar sessions individuals amb els participants 
Realitzar sessions grupals 
Organitzar i dirigir dinàmiques de grup 
Controlar l’evolució dels participants 
 

Espais d’actuació Ajuntaments 
Telemàticament 
Domicilis particulars, si cal 
 

 
Queda exclosa qualsevol tasca que el CONSELL COMARCAL consideri que no és pròpia del 
treballador/a.  

 



 

 

15. L’Ajuntament de/d’ _________________, en endavant l’AJUNTAMENT, ha comunicat al 
CONSELL COMARCAL, la sol·licitud d’assistència tècnica corresponent al/s projecte/s que 
s’indica a continuació amb el nombre d’assistències següent:  
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Nom del projecte Línia Durada 
Nombre 
d'assistències 

    

 
16. El 10 de juliol de 2020, el CONSELL COMARCAL ha presentat la sol·licitud de subvenció del 

programa Treball i Formació corresponent a la RESOLUCIÓ. 
 

17. El 9 d’octubre de 2020, registre d’entrada del Consell Comarcal del Vallès Oriental núm. 
E2020012802,  el Servei d’Ocupació de Catalunya ha notificat la resolució d’atorgament de la 
subvenció per a la realització del Programa Treball i Formació emesa el 8 d’octubre de 2020 
per la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, senyora Ariadna Rectoret i Jordi. 
 

En aquest context, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen interès a subscriure aquest 
conveni per a regular la relació, les obligacions, la coordinació i la cooperació entre el CONSELL 
COMARCAL i l’AJUNTAMENT per a la prestació de l’assistència tècnica sol·licitada en el marc de 
la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’ORDRE I la RESOLUCIÓ que 
subjecten en les següents 
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 

 
1. El DECRET LLEI 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de 

transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19. 

 
2. L’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a 

la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, modificada per  l’Ordre 
TSF/115/2019, de 7 de juny, i l’Ordre TSF/20/2020, de 25 de febrer.  

 
3. La Resolució TSF/1419/2020, de 16 de juny, per la qual s'obre la convocatòria extraordinària 

per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, que 
preveu el Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementaries en matèria 
de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19 
(SOC–Treball i Formació COVID-19).  
 

4. La Resolució d’atorgament de la subvenció del 8 d’octubre de 2020, emesa per la directora 
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, senyora Ariadna Rectoret i Jordi, registre 
d’entrada del Consell Comarcal del Vallès Oriental núm. E2020012802.  

 
5. L’epígraf a) de l’article 25 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, 

aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, preveu que correspon a la comarca 
l’exercici de les competències que li atribueix aquesta Llei en matèria de cooperació, 
assessorament i coordinació dels ajuntaments. Així mateix, l’epígraf c) d’aquest article, 
preveu com a competència de la comarca aquelles que li deleguin o encarreguin de gestionar 
l’Administració de la Generalitat i els municipis.  

 
6. L’article 25.2 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, preveu que en l’àmbit de les seves competències, 
la comarca pot prestar serveis d’acord amb els requisits que estableix la pròpia llei.  

 

                                                
7 El contingut específic d’aquest quadre per a cadascun dels ajuntaments consta en el punt segon de la part dispositiva 

d’aquest document.   



 

 

7. L’article 28.1 a) del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix que correspon a les comarques prestar 
assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis.  

 
8. L’article 28.2 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós 

de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, disposa que en tot cas, la comarca ha 
d’exercir les funcions d’assistència i cooperació que li corresponen tenint en compte les 
necessitats dels diferents municipis, tant pel que fa al nombre d’habitants com a la situació 
geogràfica o a llur tipologia quant a l’activitat econòmica predominant.  

 
9. L’article 9.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en endavant TRLMRLC, estableix que les 
competències pròpies dels ens locals són les que les lleis determinen. Aquestes 
competències s'exerceixen en règim d'autonomia i sota la responsabilitat dels ens locals, 
sens perjudici de la coordinació deguda en llurs programació i execució amb les altres 
administracions públiques, en els termes establerts per les lleis.  

 
10. L’article 66.2 del TRLMRLC disposa que els ens locals tenen competències en els àmbits de 

la cohesió social i de la gestió de recursos econòmics, entre d’altres, amb l'abast que fixen 
aquesta Llei i la legislació sectorial respectiva.  

 
11. L’article 14 de la Llei 13/2015 , de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 

públic d’ocupació de Catalunya, estableix com a entitats que integren el sistema d’ocupació 
de Catalunya, les següents:  

 
a) Per llur naturalesa, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, les administracions locals, i 

també les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de Catalunya.  
 

b) Les empreses i les entitats que, amb finançament públic, col·laboren amb el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya i presten serveis i desenvolupen programes en el marc de 
l’Estratègia catalana per a l’ocupació i del Pla de desenvolupament de les polítiques 
d’ocupació.  

 
c) El conjunt d’entitats que componen el sistema de formació i qualificació professionals, 

sota els criteris fixats pels serveis i programes en el marc de l’Estratègia catalana per a 
l’ocupació i del Pla de desenvolupament de les polítiques d’ocupació.  

  
12. L’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya per raó del qual les administracions públiques de 
Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i amb 
els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, en l’àmbit de les 
competències respectives i per a la consecució de finalitats d’interès comú.  

 
13. Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, pel que 

fa al règim jurídic dels convenis. 

 
14. L’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals, preveu que pel conveni s’estableix una relació de 
cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres administracions públiques, 
per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències legalment 
atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú.  

 
D’acord amb les manifestacions exposades, les parts expressen la seva voluntat d’establir aquest 
conveni de col·laboració que subjecten als següents 
 
 

PACTES 
 
Primer. Objecte  



 

 

 
Aquest conveni té per objecte establir la relació, les obligacions, la coordinació i la cooperació entre el 
CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT per a la prestació de l’assistència tècnica corresponent al/s 
projecte/s supralocal/s 8_____________________________ en el marc de la realització del programa 
Treball i Formació regulat a l’ORDRE i a la RESOLUCIÓ.  
 
Segon. Projectes d’assistència tècnica supralocal 
 
1. En relació amb la convocatòria de subvencions per a la realització del Programa Treball i 

Formació corresponent a l’ORDRE i a la RESOLUCIÓ, el CONSELL COMARCAL ha presentat 
els projectes d’assistència tècnica següent/s:  
 

a) Estudiem des de casa. 
b) Treballadors socials 
c) Capacitació telemàtica dels ciutadans. 
d) Matemàtics. 
e) Mantinguem els espais segurs. 
f) Potenciem el civisme. 
g) Endavant. 

 
2. L’AJUNTAMENT ha sol·licitat l’adhesió al/s projecte/s d’assistència tècnica que s’especifica/quen 

a continuació, d’acord amb les condicions següents:  
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Nom del projecte Línia Durada 
Nombre 
d'assistències 

    

 
 
Tercer. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
El CONSELL COMARCAL s’obliga a:  
 
1. Pel que fa a les accions d’experiència laboral:  
 

a) Dirigir els treballs i prestar l’assistència tècnica a l’AJUNTAMENT pel termini i en la forma que 
permeti complir l'objectiu i la finalitat, executar el projecte, realitzar l'activitat i adoptar el 
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció mitjançant la contractació laboral 
del nombre de treballadors que resulti de la resolució d’atorgament per a l’execució del/s 
projecte/s, sens perjudici que pugui declarar-se desert el procediment de selecció.  
 
L’aprovació de les contractacions, si és el cas, segueix l’ordre que estableix la Base 14 de 
l’ORDRE.  

                                                
8   
a) Ajuntament de Cardedeu: “potenciem el civisme” i “Estudiem des de casa” 

b) Ajuntament de Figaró – Montmany: “Mantinguem els espais segurs” i “Potenciem el civisme” 

c) Ajuntament de la Roca del Vallès: : “Mantinguem els espais segurs” 

d) Ajuntament de Llinars del Vallès: “Treballadors socials” i “Endavant” 

e) Ajuntament de Martorelles: : “Potenciem el civisme” 

f) Ajuntament de Montmeló: “Potenciem el civisme” 

g) Ajuntament de Sant Feliu de Codines: “Capacitació telemàtica dels ciutadans” i “Potenciem el civisme” 

h) Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana: “Estudiem des de casa”  

i) Ajuntament de Santa Maria de Palautordera: “Mantinguem els espais segurs” i “Potenciem el civisme” 

j) Ajuntament de Vallgorguina: “Potenciem el civisme” 

k) Ajuntament de Vallromanes: “Mantinguem els espais segurs” 

l) Ajuntament de Vilanova del Vallès: “Mantinguem els espais segurs” 

m) Consorci per la Gestió dels Residus del Vallès Oriental: “Capacitació telemàtica dels ciutadans” i “Matemàtics” 

 
9 El contingut específic d’aquest quadre per a cadascun dels ajuntaments consta en el punt segon de la part dispositiva 

d’aquest document.   



 

 

 
La retribució que correspon a les persones contractades serà la prevista a la pròrroga de 15 
de maig de 2020, de l’acord signat el 2016 relatiu a la contractació de persones en situació 
d’atur participants en el Programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya. 

 
Els treballadors contractats hauran de gaudir de les vacances que els corresponguin abans 
de la finalització del seu contracte, excepte, si és el cas, en els casos de rescissions de 
contracte. 

 
b) Seleccionar, d’acord amb les condicions i el procediment establerts a l’ORDRE i la 

RESOLUCIÓ, les persones destinatàries del Programa mitjançant un tribunal en el qual 
també hi participa un representant de l’AJUNTAMENT, sempre i quan les oficines de treball 
derivin més d’un candidat.  
 

c) Seleccionar i contractar, si és el cas, les substitucions per baixes voluntàries o per rescissió 
del contracte del treballador/a, d’acord amb l’ORDRE i la RESOLUCIÓ.  

 
2. Pel que fa a les accions formatives:  
 

a) El CONSELL COMARCAL imparteix les accions formatives o en subcontracta la impartició en 
els termes que preveu l’ORDRE 
 
Aquesta formació s'ha d'impartir de manera presencial, durant el contracte de treball i dins de 
l'horari laboral, en els termes que preveu l’ORDRE i la RESOLUCIÓ, sens perjudici de les 
eventuals modificacions de l’ORDRE, de la RESOLUCIÓ i/o dels criteris o instruccions que a 
aquest efecte faci el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.  
 
D'acord amb la RESOLUCIÓ, les persones destinatàries han de realitzar 60 hores de 
formació transversal. L'annex 3 de la RESOLUCIÓ determina les accions de formació que 
poden realitzar. 

 
Les persones participants tenen l'obligació d'assistir a l'acció de formació atès es realitza dins 
la jornada laboral. 
 

b) Subscriure una pòlissa d’assegurança d’accident, amb caràcter previ a l’inici de l’acció 
formativa, que s’ajusti tant al període de duració teoricopràctic de l’acció formativa com al seu 
horari diari, que cobreixi les despeses d’accident in itinere, els riscos derivats de les visites de 
l’alumnat a empreses o altres establiments que s’organitzin per donar suport al 
desenvolupament de les accions formatives. L’assegurança ha de cobrir el període formatiu, 
la durada de les pràctiques en empreses i el mòdul de formació pràctica vinculat als certificats 
de professionalitat, si escau. 
 
El CONSELL COMARCAL pot optar per subscriure una pòlissa d’assegurança col·lectiva que 
doni cobertura a tot l’alumnat del projecte aprovat. 
 
En el supòsit que l'acció de formació sigui subcontractada a una entitat formadora, es 
considerarà que l'entitat beneficiària disposa de l'assegurança si l'entitat subcontractada 
subscriu aquesta pòlissa. 
 

3. Donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament en tota aquella inversió o material 
escrit producte de l'actuació subvencionada, d'acord amb les mesures de difusió contingudes a la 
base 31 de l'annex 1 de l’ORDRE.  
 

4. Conservar els justificants originals (paper i electrònics), i l'altra documentació relacionada amb la 
subvenció atorgada, durant un període mínim de cinc anys, a comptar des de la data de 
finalització del termini de justificació de l'objecte de la subvenció o bé des de la data de 
presentació de justificant corresponents, si és anterior. 

 



 

 

En el cas de cofinançament per part del Fons Social Europeu, haurà de conservar tots els 
documents justificatius de les despeses cofinançades per l'FSE durant un termini de tres anys a 
partir del 31 de desembre de l'any següent a la presentació a la Comissió Europea dels comptes 
en els quals s'hagin inclòs les despeses. 
 
El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya informarà a les entitats beneficiàries de la data d'inici 
d'aquest període. Els documents s'han de conservar en forma d'original o en versió electrònica de 
documents originals. 
 

5. Practicar les liquidacions que resultin del règim econòmic que preveu aquest conveni i notificar-
les a l’AJUNTAMENT.  
 

6. Justificar davant l'òrgan concedent, el compliment dels requisits i les condicions que determinen la 
concessió o el gaudiment de la subvenció, mitjançant els justificants de les despeses o l'activitat 
que ha de cobrir l'import finançat, o subvenció, o bé, si la subvenció consisteix en un percentatge 
del cost de l'activitat o la inversió, el cost total corresponent, sense perjudici d'altres mitjans de 
comprovació que s'hagin establert en l’ORDRE.  
 

7. Presentar al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya tota la documentació corresponent a 
l'execució i la justificació de les actuacions de l'actuació segons la relació establerta a la base 20 
de l'annex 1 de l’ORDRE i la base 21 de l'annex 1 de l’ORDRE i la RESOLUCIÓ i en el termini 
que s’hi preveu.  
 

8. Tramitar davant del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya qualsevol canvi que, d’acord amb la 
normativa vigent, es pugui produir en la destinació de la subvenció, sense variar-ne la finalitat i 
sens perjudici de la resolució que se’n faci pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en els 
termes i condicions que preveu l’ORDRE. 
 

9. Procedir al reintegrament dels fons percebuts en cas de revocació de la subvenció en els termes 
que s’indiquin en la corresponent resolució, sens perjudici de l’obligació de l’AJUNTAMENT de 
deixar indemne i rescabalar aquesta quantitat al CONSELL COMARCAL d’acord amb el pacte 
sisè d’aquest conveni.  
 

10. Adoptar les mesures de coordinació amb l’AJUNTAMENT en matèria de prevenció dels riscos 
laborals, seguretat i salut i complir les obligacions que li són establertes al pacte 9.2 d’aquest 
conveni.  
 

11. Fer les accions de formació i informació que s’escaiguin als treballadors en relació amb els riscos 
laborals, d’acord amb l’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva. 
 

12. Dur a terme la vigilància de la salut en relació amb els treballadors contractats participants.  
 

13. Tramitar, previ acord de la Comissió de seguiment, la renúncia a la subvenció per causes 
justificades i d’acord amb allò que preveu la Base 26 de l’ORDRE.  
 

14. Tractar les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó d’aquest PROJECTE d’acord amb 
les previsions de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals, i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 
27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglament general de protecció de dades) i en els termes que preveu l’ORDRE i la 
RESOLUCIÓ.  
 

15. Convocar i promoure el funcionament de la Comissió de seguiment.  
 

16. Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni.  
 
Quart. Obligacions de l’AJUNTAMENT  
 
L’AJUNTAMENT s’obliga a:  



 

 

 
1. Pel que fa a les accions d’experiència laboral:  
 

a) Acceptar l’assistència tècnica del CONSELL COMARCAL corresponent al/s projecte/s 
permetent el compliment de la seva execució, objectiu, realització de l’activitat o adopció del 
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.  
 

b) Col·laborar amb el personal del CONSELL COMARCAL per a la correcta execució del 
projecte i de forma específica amb els/les tècnics/tècniques de gestió del/s projecte/s. 

 
c) Notificar al CONSELL COMARCAL a través de la plataforma EACAT, la proposta de 

planificació de tasques per a l’execució del/s projecte/s d’assistència tècnica per períodes de 
dues setmanes amb una antelació de set dies naturals de l’inici de cada període.   
 

d) Assumir la part de finançament que preveu el règim econòmic d’aquest conveni i abonar al 
CONSELL COMARCAL els imports que en resultin.  
 

e) Participar en la selecció de les persones destinatàries del Programa per mitjà d’un 
representant en el tribunal de selecció.  
 

f) Incorporar i/o adscriure el personal tècnic i/o de suport propi necessari per tal d’assegurar el 
correcte desenvolupament dels treballs a desenvolupar i el compliment de la normativa de 
riscos laborals d’aplicació, d’acord amb la memòria del projecte presentada.  

 
2. Pel que fa a les accions formatives, assumir la part de finançament que preveu el règim econòmic 

d’aquest conveni i abonar al CONSELL COMARCAL els imports que en resultin.  
 

3. Consignar a l’estat de despeses dels pressupostos de l’AJUNTAMENT l’import total a abonar al 
CONSELL COMARCAL que resulti d’aquest conveni.  
 

4. Adoptar les mesures de coordinació amb el CONSELL COMARCAL en matèria de prevenció dels 
riscos laborals, seguretat i salut i complir les obligacions que li són establertes al pacte 9.2 
d’aquest conveni.  
 

5. En cas que les persones destinatàries finals del programa subvencionat puguin tenir contacte 
amb menors en l'exercici de les activitats relacionades amb el programa, notificar aquest fet al 
CONSELL COMARCAL amb anterioritat a l’inici de qualsevol activitat per tal de complir amb 
l'obligació de disposar de l'acreditació mitjançant certificació negativa del Registre central de 
delinqüents sexuals, que aquestes persones no han estat condemnades en sentència ferma per 
algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. 
 

6. Informar de fets que poguessin ser constitutius de frau o irregularitat en relació amb projectes o 
operacions finançades total o parcialment a càrrec de fons provinents de la Unió Europea en el 
marc de l’ORDRE posant-ho en coneixement del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de 
la Intervención General de la Administración del Estado, per mitjans electrònics mitjançant el 
canal habilitat a l'efecte per dit Servei a l'adreça web 
http://igaepre.central.sepg.minhac.age/sitios/igae/es-ES/Paginas/Denan.aspx, i en els terminis 
establerts a la Comunicació 1/2017, de 3 d'abril del citat Servei que s'adjunta com a annex a 
l’ORDRE. 
 

7. Col·laborar i participar amb el CONSELL COMARCAL en tot allò que se’l requereixi en relació 
amb la realització del/s projecte/s.  
 

8. Informar de totes les incidències relatives a les actuacions subvencionades, especialment, 
comunicar al CONSELL COMARCAL les absències del/s treballador/s participant/s en el mateix 
dia en què es produeixen així com qualsevol altre incidència relacionada amb el/s treballador/s 
participant/s.  
 



 

 

9. Conservar i posar a disposició del CONSELL COMARCAL tota aquella informació o 
documentació que es requereixi en relació amb l’execució de les accions o que sigui necessària 
per a la justificació de la subvenció.  
 

10. Conservar els justificants originals (paper i electrònics), i l'altra documentació relacionada amb la 
subvenció atorgada, durant un període mínim de cinc anys, a comptar des de la data de 
finalització del termini de justificació de l'objecte de la subvenció o bé des de la data de 
presentació de justificant corresponents, si és anterior. 
 
En el cas de cofinançament per part del Fons Social Europeu, haurà de conservar tots els 
documents justificatius de les despeses cofinançades per l'FSE durant un termini de tres anys a 
partir del 31 de desembre de l'any següent a la presentació a la Comissió Europea dels comptes 
en els quals s'hagin inclòs les despeses. 
 
El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya informarà a les entitats beneficiàries de la data d'inici 
d'aquest període. Els documents s'han de conservar en forma d'original o en versió electrònica de 
documents originals. 
 

11. Sotmetre's a les actuacions de comprovació del CONSELL COMARCAL i aquelles que 
corresponguin al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i a les de control de l'activitat econòmica 
i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la 
Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, aportant 
tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors. 
 

12. Comunicar al CONSELL COMARCAL altres subvencions sol·licitades o concedides per a la 
mateixa finalitat, els contractes administratius, laborals o altres formes de finançament públic o 
privat que recaiguin sobre la mateixa activitat objecte de la subvenció i qualsevol altra alteració 
produïda en les ja comunicades, a fi i efecte que se'n puguin avaluar la seva compatibilitat. 
Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tant aviat com es conegui i, en tot cas, abans de la 
justificació de l'aplicació donada als fons percebuts. 

 
13. Mantenir la traçabilitat de tota la documentació tècnica i econòmica que correspongui a 

l’AJUNTAMENT, en virtut de les obligacions assumides en aquest conveni, que permeti verificar, 
d'una banda, la correcta realització de les activitats objecte d'aquesta subvenció, i d'altra, 
l'adequació entre els registres comptables i els documents acreditatius de les despeses derivades 
de la realització d'aquestes activitats. 
 

14. Facilitar al CONSELL COMARCAL la informació i les dades que aquest requereixi a efectes de 
l’avaluació d’implementació, impacte i econòmica de les actuacions dutes a terme mitjançant la 
subvenció.  
 

15. Cedir totes aquelles dades necessàries al CONSELL COMARCAL d’acord amb la normativa de 
protecció de dades per a l’execució de les accions i la seva justificació.  
 

16. Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats 
en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable, així com aquells estats 
comptables i registres específics que siguin exigits per l’ORDRE, amb la finalitat de garantir 
l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control. 
 

17. Tractar les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó d’aquest PROJECTE d’acord amb 
les previsions de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals, i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 
27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglament general de protecció de dades) i en els termes que preveu l’ORDRE i la 
RESOLUCIÓ.  
 

18. Donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament en tota aquella inversió o material 
escrit producte de l'actuació subvencionada, d'acord amb les mesures de difusió contingudes a la 
base 31 de l'annex 1 de l’ORDRE.  



 

 

 
17. Entregar al CONSELL COMARCAL la documentació necessària que s’escaigui per a què aquest 

pugui tramitar la justificació del compliment dels requisits i les condicions que determinen la 
concessió o el gaudiment de la subvenció davant l’òrgan concedent, en la forma que preveu 
l’ORDRE, en el termini que li indiqui el CONSELL COMARCAL. 
 

18. Informar al CONSELL COMARCAL dels indicadors d’execució i de resultats, tant comuns com 
específics, corresponents a la gestió de la subvenció rebuda amb l’objectiu de complir amb els 
requisits de certificació i/o justificació al Fons Social Europeu, en la forma i terminis que estableixi 
l’ORDRE i l’òrgan competent i en el termini que li indiqui el CONSELL COMARCAL. 
 

19. Col·laborar i facilitar tota la documentació que els sigui requerida durant l'exercici de les funcions 
de control i verificació de l'Autoritat d'Auditoria de Programa operatiu, de l'Autoritat de Gestió i de 
Certificació –la Unitat Administradora del FSE- de la Comissió Europea i d'altres òrgans que, 
d'acord amb la normativa comunitària, tinguin atribuïdes funcions de control i financer dels ajuts 
finançats pel FSE. 
 

20. Participar en la Comissió de seguiment que preveu aquest conveni.  
 

21. Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni. 
 
Cinquè. Règim econòmic  
 
1. La previsió del total del cost de l’assistència per l’AJUNTAMENT és la següent: 
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Nom del 
projecte Línia Durada 

 
Nombre 
d'assist
ències 
sol·licit
ades 

Previsió 
10% de 
cofinança
ment  

Previsió 
costs 
treball i 
formació  

 Previsió 
del cost 
vigilància 
de la salut 

 Previsió 
del cost de 
formació 
de riscos 
laborals  

 Previsió 
del cost de 
l’assegura
nça 
d’acord 
amb el 
conveni 
col·lectiu 
d’aplicació 

 Previsió 
import 
indemnitza
ció per 
finalització 
de 
contracte 

 Previsió 
del total 
del cost 

           

           

 
 

2. L’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL COMARCAL un 10% en concepte de cofinançament 
calculat sobre l’import de la previsió del cost de treballadors i formació previst al quadre anterior.  
 

3. Aquest percentatge de cofinançament es destina a cobrir els conceptes següents:  
 
a) Cost de tramitació de la subvenció i les eventuals modificacions de l’assistència tècnica 

sol·licitades per l’AJUNTAMENT. 
 

b) Despeses salarials i de cotització suportades pel CONSELL COMARCAL corresponent al 
personal tècnic i/o de suport propi necessari i altres despeses indirectes. 

 
c) Despeses de publicitat. 

 
d) Despeses de procediments legals i judicials. 

 
4. No més enllà del 15 de desembre de 2020, l’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL 

COMARCAL per transferència bancària l’import corresponent al 20% de la previsió del total del 
cost de l’assistència corresponent a l’AJUNTAMENT, d’acord amb el quadre següent:  

                                                
10 El contingut específic d’aquest quadre per a cadascun dels ajuntaments consta en el punt segon de la part dispositiva 

d’aquest document.  
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5. El CONSELL COMARCAL aprova una liquidació del cost total derivat o originat per l’execució de 
l’assistència en el termini de dos mesos comptadors a partir del pagament per part del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya del total de la subvenció atorgada al CONSELL COMARCAL.  

 
L’import de la liquidació resulta de l’execució de les operacions següents:  
 
                     

 

Els conceptes d’aquesta fórmula són els següents: 
 
IL = Import de la liquidació. 
 
On A = Import corresponent al cost real derivat o originat per l’execució del projecte, que 
inclourà, entre d’altres, les despeses següents:  
 

A = A1 + A2 +A3 +A4 +A5 + A6 + A7+ A8+ A9  
 
A1 = Total de les despeses salarials, pagues extraordinàries i cotitzacions empresarials que 
s’hagin generat en la contractació laboral dels participants. 
 
A2 = Total de les despeses generades durant la baixa laboral no cobertes per la Seguretat 
Social dels participants contractats.  
 
A3 = Total per indemnitzacions per suspensions, acomiadaments, cessaments o acabaments 
de contracte dels participants contractats, calculats d’acord amb la legislació.  
 
A4 = Cost de la formació que inclou el/s cost/os de l’assegurança/ces. 
 
A5 = El 10% del cost en concepte de cofinançament  
 
A6 = Cost de la vigilància de la salut dels participants, de les accions relatives a la formació i la 
informació dels participants relatives als articles 18 i 19 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, 
de prevenció de riscos laborals, i de l’avaluació de riscos laborals i planificació de l’activitat 
preventiva. 
 
A7 = Cost de l’assegurança del/s treballador/s d’acord amb el conveni col·lectiu d’aplicació. 
 
A8 = En relació amb la contractació laboral dels participants, els pagaments en espècie; les 
dietes; les vacances no efectuades; les hores extraordinàries autoritzades pel CONSELL 
COMARCAL; les indemnitzacions per mort i els trasllats corresponents; les percepcions per 
matrimoni i els complements o plusos salarials. 
 
A9 = Totes les altres despeses que acordi la Comissió de seguiment. 

 

On B = Import definitivament subvencionat i pagat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.  
 
On C= Import pagat per l’AJUNTAMENT, d’acord amb allò que preveu el pacte 5.3 d’aquest 
conveni. 
 
On D = Despeses de desplaçaments/locomoció/transport del/s treballador/s participant/s en 

                                                
11 El contingut específic d’aquest quadre per a cadascun dels ajuntaments és el que consta en el punt segon de la part 

dispositiva d’aquest document. 

Nom del projecte 
Previsió del total 
del cost  

20% de la previsió del total 
del cost  

 
 € 



 

 

el/s projecte/s, incloses les originades per l’acció formativa. 
 
On E = Cost de l’equip de protecció individual i el cost del vestuari laboral  del/s treballador/s 
que ha prestat assistència a l’AJUNTAMENT.  

 

6. EL CONSELL COMARCAL ha de notificar a l’AJUNTAMENT la liquidació efectuada d’acord amb 
el pacte 5.5 anterior, a través de la plataforma EACAT. 

 
L’AJUNTAMENT disposa d’un termini de 10 dies hàbils per fer-hi al·legacions. En el cas que 
l’AJUNTAMENT no presenti les al·legacions en el termini indicat, la liquidació notificada 
esdevindrà definitiva.  
 
En el cas que es presentessin al·legacions en el termini indicat, el CONSELL COMARCAL les 
resoldrà i notificarà la liquidació definitiva a l’AJUNTAMENT.  

 
7. En el cas que l’AJUNTAMENT no hagi presentat al·legacions en els termes previstos en el pacte 

5.6 anterior, en el termini d’un mes comptador a partir de la notificació de la liquidació: 
 

a) El CONSELL COMARCAL ha de retornar a l’AJUNTAMENT l’import que resulti de la 
liquidació, si aquesta és negativa. 
 

b) L’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL COMARCAL l’import que resulti de la liquidació, si 
aquesta és positiva. 
 

8. En el cas que l’AJUNTAMENT hagi presentat al·legacions en els termes previstos en el pacte 5.6 
anterior, en el termini d’un mes comptador a partir de la notificació de la resolució de les 
al·legacions:  

 
a) El CONSELL COMARCAL ha de retornar a l’AJUNTAMENT l’import que resulti de la 

liquidació definitiva, si aquesta és negativa. 
 

b) L’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL COMARCAL l’import que resulti de la liquidació 
definitiva, si aquesta és positiva. 
 

9. L’AJUNTAMENT s’ha de fer càrrec dels interessos de demora que es generin pels seus possibles 
retards en el pagament de la bestreta i les liquidacions regulades en aquest pacte. 

 
10. L’AJUNTAMENT haurà de fer front a les quantitats que resultin a retornar en el cas que la 

subvenció sigui reduïda totalment o parcialment abans que no es dicti la resolució definitiva 
d’atorgament, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, abonant al CONSELL COMARCAL l’import 
total que aquest hagi de suportar i deixant indemne el CONSELL COMARCAL de qualsevol tipus 
de responsabilitat.    

 
Així mateix, l’AJUNTAMENT haurà de fer front a les quantitats que resultin a retornar abonant al 
CONSELL COMARCAL l’import total que aquest hagi de suportar i deixant indemne el CONSELL 
COMARCAL de qualsevol tipus de responsabilitat, en el cas que la concessió de la subvenció així 
com l’efectivitat de la quantia addicional a què es fa esment en l’article 6 de la RESOLUCIÓ, es 
vegi afectada per la manca de la disponibilitat efectiva del crèdit en el moment anterior a la 
resolució de la concessió de la subvenció. 

 
11. El CONSELL COMARCAL iniciarà l’expedient de compensació, de conformitat amb el que preveu 

la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del CONSELL COMARCAL per raó 
d’aquest conveni.  

 

Sisè. Retorn de quantitats percebudes o reintegrament de la subvenció 
 
Sempre que no sigui una causa imputable al CONSELL COMARCAL, si per qualsevol 
circumstància es renunciés a la subvenció, esdevingués sense efectes o resultés invalidada, 
nul·la, anul·lada, revocada, revisada, modificada o s’hagués de procedir al reintegrament de 



 

 

quantitats subvencionades, l’AJUNTAMENT serà responsable i haurà de fer front a les quantitats 
que resultin a retornar i els interessos que corresponguin, abonant al CONSELL COMARCAL 
l’import total que aquest hagi de suportar, deixant indemne el CONSELL COMARCAL de 
qualsevol tipus de responsabilitat.    
 
En el cas que ja s’hagi practicat la liquidació que preveu el pacte cinquè d’aquest conveni,  es 
revisarà la liquidació per incloure les quantitats que en resultin. 
 
Els imports que no siguin subvencionables d’acord amb l’ORDRE, però que en virtut d’aquest 
conveni l’AJUNTAMENT s’hagi obligat a abonar al CONSELL COMARCAL, inclòs el percentatge 
de cofinançament, corresponen a tots els efectes al CONSELL COMARCAL.  
 
Setè. Renúncia 
 
L’AJUNTAMENT pot sol·licitar renunciar totalment o parcialment a l’assistència tècnica  per 
causes justificades, de forma expressa i mitjançant un escrit motivat dirigit al CONSELL 
COMARCAL.  
 
Aquesta sol·licitud de renúncia s’ha de validar i acordar en la Comissió de seguiment que preveu 
aquest conveni, sens perjudici de la resolució que en faci l’òrgan competent d’acord amb allò 
establert a l’ORDRE. 
 
Vuitè. Comissió de seguiment  
 
1. Es crea una Comissió de seguiment d’aquest conveni que vetlla pel correcte compliment de 

les obligacions que s’hi preveuen i que té les funcions següents: 
 

a) Validar les propostes de modificació que proposi l’AJUNTAMENT o el CONSELL 
COMARCAL.  

 
b) Validar i acordar les sol·licituds de renúncia de l’assistència tècnica.  

 
c) Acordar aquelles altres despeses derivades o originades per l’execució del/s projecte/s. 

 
d) Fer el seguiment del compliment de les obligacions corresponents al règim econòmic que 

preveu aquest conveni.  
 

e) Fer el seguiment del compliment de les obligacions que preveu aquest conveni.  
 
2. La Comissió de seguiment està integrada pels membres següents:  
 

a) El president o presidenta del CONSELL COMARCAL que la presideix, o en el seu defecte 
el conseller o consellera comarcal de l’àrea on estigui adscrit el projecte. 
 

b) Un regidor o regidora de l’AJUNTAMENT, el qual té la condició de vocal.  
 

c) El gerent del CONSELL COMARCAL, el qual té la condició de vocal.  
 

d) Un tècnic de l’AJUNTAMENT, el qual té la condició de vocal.  
 

e) Un tècnic del CONSELL COMARCAL de l’àrea en què estigui adscrit el projecte, el qual 
té la condició de vocal. 

 
f) El secretari o secretària. La secretaria és exercida per un vocal o una vocal del mateix 

òrgan o per una persona al servei del CONSELL COMARCAL. En aquest darrer cas, 
assisteix a les sessions amb veu i sense vot. 

 
3. Les decisions de la Comissió de seguiment s’adopten per consens.  

 

Novè. Execució de les accions i prevenció de riscos laborals 



 

 

 
1. Termini d’execució: 

 
a) El termini d'execució de les accions subvencionables previstes en la RESOLUCIÓ s'iniciarà 

l'endemà de la notificació de la resolució d'atorgament al CONSELL COMARCAL. El 
Programa tindrà una durada d'11 mesos 
 
Les actuacions previstes s'hauran de realitzar dins del període d'execució del programa 
esmentat.  

 
Tot això, sens perjudici de les eventuals modificacions de l’ORDRE, la RESOLUCIÓ i d’allò 
establert a l’apartat 2 d’aquest pacte.  

 
2. L’execució de les accions no podrà iniciar-se o continuar en cas d’incompliment d’alguna de 

les obligacions següents:  
 
a) EL CONSELL COMARCAL ha de fer l’avaluació de riscos laborals i la planificació inicials 

de l’activitat preventiva d’acord amb el/s projecte/s, o encarregar-la a un servei de 
prevenció extern, i trametre-la a l’AJUNTAMENT a través de la plataforma EACAT. 
  

b) En el termini màxim de deu dies hàbils comptadors a partir de la comunicació prevista en 
l’epígraf precedent, l’AJUNTAMENT ha de revisar l’avaluació i la planificació inicials i 
notificar al CONSELL COMARCAL per EACAT la seva conformitat o les modificacions 
que proposa d’acord amb les funcions que hagin de desenvolupar els participants i 
segons les circumstàncies dels llocs de treball, pronunciant-se també expressament en 
relació amb els equips de protecció individual.  

 
En el cas que l’AJUNTAMENT doni la seva conformitat a l’avaluació de riscos laborals i la 
planificació de l’activitat preventiva, aquestes esdevenen definitives, sens perjudici que 
puguin ser modificades d’acord amb el que preveu la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 
prevenció de riscos laborals.  

 
c) Un cop rebuda la notificació de l’AJUNTAMENT, si aquesta no és de conformitat, el 

CONSELL COMARCAL o el servei de prevenció extern analitzaran les modificacions 
proposades per l’AJUNTAMENT i refaran, si ho consideren oportú, l’avaluació i la 
planificació de l’activitat preventiva, notificant en tot cas a l’AJUNTAMENT, abans de l’inici 
de les accions, l’avaluació i la planificació definitiva, sens perjudici que puguin ser 
modificades d’acord amb el que preveu la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció 
de riscos laborals. 
 

d) El CONSELL COMARCAL ha de dotar al/s treballador/s contractat/s de l’equip de 
protecció individual necessari per a l’execució del/s projecte/s abans o en el moment de 
l’inici del treball de cadascun d’ells, d’acord amb l’avaluació de riscos i la planificació de 
l’activitat preventiva definitiva. 

 
El CONSELL COMARCAL ha d’acreditar aquesta circumstància a l’AJUNTAMENT   
mitjançant una còpia del/s document/s de control d’entrega d’equips de protecció 
individual signat/s pel/s treballador/s contractat/s no més enllà del dia de l’inici dels treball.  
 
 

e) El Consell de Relacions Laborals de Catalunya, ha elaborat i publicat un recull de 
recomanacions de mesures preventives i organitzatives per dur a terme la planificació 
(https://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/el_crl/activitat/activitat/mesurescor
onavirus/). 
 
En aquest sentit, l’AJUNTAMENT ha de presentar una declaració responsable al 
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL mitjançant la plataforma EACAT, 
d'acord amb el model que li faciliti el CONSELL COMARCAL, indicant el compromís de 
dur a terme les mesures corresponents del detall d'actuacions previstes en l'apartat I del 
document de les Recomanacions esmentat. 



 

 

  
  

Desè. Vigència  
 

Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes fins al 
compliment de les obligacions que s’hi contenen.  
 

 
Onzè.  Extinció 

 
1. Les causes d’extinció del conveni són les següents: 

  
a) L’acord entre les parts. 
b) El compliment del període de vigència. 
c) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de les 

parts, i de forma expressa, les següents:  
 
1) Incompliment per part de l’AJUNTAMENT d’allò establert a l’apartat 4 del pacte 4t 

d’aquest conveni i/o de les obligacions que li són establertes al pacte 9.2 d’aquest 
conveni.  
 

2) Incompliment per part de l’AJUNTAMENT de l’obligació d’abonament de l’import 
corresponent al pacte 5.4 d’aquest conveni.  

 
d) La impossibilitat de compliment de l’objecte del conveni.  
 

2. Quan l’incompliment sigui imputable a l’AJUNTAMENT, aquest serà responsable i haurà de 
fer front a les quantitats que resultin a pagar, a retornar i els interessos que corresponguin, 
abonant al CONSELL COMARCAL l’import total que aquest hagi de suportar per qualsevol 
concepte, inclosa la/les indemnització/ns per finalització del/s contracte/s, deixant indemne el 
CONSELL COMARCAL de qualsevol tipus de responsabilitat. 
 
El règim de liquidació del cost total derivat o originat per l’execució del/s projecte/s que preveu 
aquest conveni no serà d’aplicació en els casos d’extinció del conveni per incompliment, sens 
perjudici que el CONSELL COMARCAL hagi de practicar una liquidació a l’AJUNTAMENT 
pels conceptes i quantitats que hagi suportar o fer front.   

 

Dotzè. Jurisdicció  
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest conveni seran 
de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 

  
Les parts, després de llegir el present conveni de col·laboració, mostren la seva conformitat, 
ratifiquen el seu contingut i el signen.” 
 

2. Aprovar el contingut específic del conveni transcrit en el punt precedent, d’acord amb el 
detall següent:  
 
a) En relació amb l’expositiu 15è i el pacte 2.2 del conveni:  

 

Ajuntament / 
Entitat 

Nom del projecte Línia Durada 
Nombre 
d'assistències 

Cardedeu Potenciem el civisme COVID/PANP COVID 9 1 

 
Estudiem des de casa COVID/PANP COVID 9 1 

Consorci per a 
la gestió dels 
residus del 
Vallès Oriental 

Capacitació telemàtica 
dels ciutadans 

COVID/PANP COVID 9 2 



 

 

 
Matemàtics COVID/PANP COVID 9 1 

Figaró-
Montmany 

Mantinguem els 
espais segurs 

COVID/PANP COVID 9 1 

 
Potenciem el civisme COVID/PANP COVID 9 1 

La Roca del 
Vallès 

Mantinguem els 
espais segurs 

COVID/PANP COVID 9 1 

Llinars del 
Vallès 

Treballadors socials COVID/PANP COVID 9 1 

 
Endavant.  COVID/PANP COVID 9 1 

Martorelles Potenciem el civisme COVID/PANP COVID 9 2 

Montmeló Potenciem el civisme COVID/PANP COVID 9 1 

Sant Feliu de 
Codines 

Capacitació telemàtica 
dels ciutadans. 

COVID/PANP COVID 9 1 

 
Potenciem el civisme COVID/PANP COVID 9 1 

Santa Eulàlia 
de Ronçana 

Estudiem des de casa.  COVID/PANP COVID 9 1 

Santa Maria de 
Palautordera 

Mantinguem els 
espais segurs 

COVID/PANP COVID 9 1 

 
Potenciem el civisme COVID/PANP COVID 9 1 

Vallgorguina Potenciem el civisme COVID/PANP COVID 9 1 

Vallromanes 
Mantinguem els 
espais segurs 

COVID/PANP COVID 9 1 

Vilanova del 
Vallès 

Mantinguem els 
espais segurs 

COVID/PANP COVID 9 1 

 
 

 

 



 

 

 

b) En relació amb el pacte 5.1 del conveni: 
 
 

Ajuntament / 
Entitat Nom del projecte Línia Durada 

 Nombre 
d'assistències 
sol·licitades 

Previsió 10% de 
cofinançament  

Previsió cost 
treball i 
formació  

 Previsió 
del cost 
vigilància 
de la salut 

 Previsió del cost 
de formació de 
riscos laborals  

 Previsió del cost de 
l’assegurança d’acord 
amb el conveni col·lectiu 
d’aplicació 

 Previsió import 
indemnització per 
finalització de 
contracte 

 Previsió del 
total del cost 

Cardedeu Potenciem el civisme 
COVID/PANP 
COVID 9 

1 1.451,76 €  14.517,57€  50,00 €  34,50 €  180,00 €  349,79 €  16.583,62€  

 
Estudiem des de casa.  

COVID/PANP 
COVID 9 

1 1.451,76 €  14.517,57€  50,00 €  34,50 €  180,00 €  349,79 €  16.583,62€  

La Roca del 
Vallès 

Mantinguem els espais 
segurs 

COVID/PANP 
COVID 9 

1 1.451,76 €  14.517,57€  50,00 €  34,50 €  180,00 €  349,79 €  16.583,62€  

Llinars del 
Vallès Treballadors socials 

COVID/PANP 
COVID 9 

1 1.451,76 €  14.517,57€  50,00 €  34,50 €  180,00 €  349,79 €  16.583,62€  

 
Endavant.  

COVID/PANP 
COVID 9 

1 1.451,76 €  14.517,57€  50,00 €  34,50 €  180,00 €  349,79 €  16.583,62€  

Martorelles Potenciem el civisme 
COVID/PANP 
COVID 9 

2 2.903,51 €  29.035,14€  100,00 €  69,00 €  360,00 €  699,58 €  33.167,23€  

Sant Feliu de 
Codines 

Capacitació telemàtica 
dels ciutadans. 

COVID/PANP 
COVID 9 

1 1.451,76 €  14.517,57€  50,00 €  34,50 €  180,00 €  349,79 €  16.583,62€  

 
Potenciem el civisme 

COVID/PANP 
COVID 9 

1 1.451,76 €  14.517,57€  50,00 €  34,50 €  180,00 €  349,79 €  16.583,62€  

Vallgorguina Potenciem el civisme 
COVID/PANP 
COVID 9 

1 1.451,76 €  14.517,57€  50,00 €  34,50 €  180,00 €  349,79 €  16.583,62€  

Vallromanes 
Mantinguem els espais 
segurs 

COVID/PANP 
COVID 9 

1 1.451,76 €  14.517,57€  50,00 €  34,50 €  180,00 €  349,79 €  16.583,62€  

Vilanova del 
Vallès 

Mantinguem els espais 
segurs 

COVID/PANP 
COVID 9 

1 1.451,76 €  14.517,57€  50,00 €  34,50 €  180,00 €  349,79 €  16.583,62€  

Consorci per a 
la gestió de 
residus del 
Vallès Oriental 

Capacitació telemàtica 
dels ciutadans. 

COVID/PANP 
COVID 9 

2 2.903,51 €  29.035,14€  100,00 €  69,00 €  360,00 €  699,58 €  33.167,23€  

 
Matemàtics 

COVID/PANP 
COVID 9 

1 1.451,76 €  14.517,57€  50,00 €  34,50 €  180,00 €  349,79 €  16.583,62€  

Figaró-
Montmany 

Mantinguem els espais 
segurs 

COVID/PANP 
COVID 9 

1 1.451,76 €  14.517,57€  50,00 €  34,50 €  180,00 €  349,79 €  16.583,62   



 

 

 
Potenciem el civisme 

COVID/PANP 
COVID 9 

1 1.451,76 €  14.517,57€  50,00 €  34,50 €  180,00 €  349,79 €  16.583,62€  

Santa Maria 
de 
Palautordera 

Mantinguem els espais 
segurs 

COVID/PANP 
COVID 9 

1 1.451,76 €  14.517,57€  50,00 €  34,50 €  180,00 €  349,79 €  16.583,62€  

 
Potenciem el civisme 

COVID/PANP 
COVID 9 

1 1.451,76 €  14.517,57€  50,00 €  34,50 €  180,00 €  349,79 €  16.583,62   

Santa Eulàlia 
de Ronçana Estudiem des de casa.  

COVID/PANP 
COVID 9 

1 1.451,76 €  14.517,57€  50,00 €  34,50 €  180,00 €  349,79 €  16.583,62€  

Montmeló Potenciem el civisme 
COVID/PANP 
COVID 9 

1 1.451,76 €  14.517,57€  50,00 €  34,50 €  180,00 €  349,79 €  16.583,62€  



 

 

 

c) En relació amb el pacte 5.4 del conveni:  
 
 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte 
 Previsió del 
total del cost 

 20% de la 
previsió del 
total del cost 

Cardedeu Potenciem el civisme 16.583,62 €  3.316,72 €  

 
Estudiem des de casa 16.583,62 €  3.316,72 €  

Total Cardedeu 
 

33.167,23 €  6.633,45 €  

Consorci per a la gestió dels 
residus del Vallès Oriental Capacitació telemàtica dels ciutadans 

33.167,23 €  6.633,45 €  

 
Matemàtics 16.583,62 €  3.316,72 €  

Total Consorci per a la 
gestió dels residus del 
Vallès Oriental 

 

49.750,85 €  9.950,17 €  

Figaró-Montmany Mantinguem els espais segurs 16.583,62 €  3.316,72 €  

 
Potenciem el civisme 16.583,62 €  3.316,72 €  

Total Figaró-Montmany 
 

33.167,23 €  6.633,45 €  

La Roca del Vallès Mantinguem els espais segurs 16.583,62 €  3.316,72 €  

Total La Roca del Vallès 
 

16.583,62 €  3.316,72 €  

Llinars del Vallès Treballadors socials 16.583,62 €  3.316,72 €  

 
Endavant.  16.583,62 €  3.316,72 €  

Total Llinars del Vallès 
 

33.167,23 €  6.633,45 €  

Martorelles Potenciem el civisme 33.167,23 €  6.633,45 €  

Total Martorelles 
 

33.167,23 €  6.633,45 €  

Montmeló Potenciem el civisme 16.583,62 €  3.316,72 €  

Total Montmeló 
 

16.583,62 €  3.316,72 €  

Sant Feliu de Codines Capacitació telemàtica dels ciutadans. 16.583,62 €  3.316,72 €  

 
Potenciem el civisme 16.583,62 €  3.316,72 €  

Total Sant Feliu de Codines 
 

33.167,23 €  6.633,45 €  

Santa Eulàlia de Ronçana Estudiem des de casa.  16.583,62 €  3.316,72 €  

Total Santa Eulàlia de 
Ronçana 

 

16.583,62 €  3.316,72 €  

Sta. Maria de Palautordera Mantinguem els espais segurs 16.583,62 €  3.316,72 €  

 
Potenciem el civisme 16.583,62 €  3.316,72 €  

Total Sta. Maria de 
Palautordera 

 

33.167,23 €  6.633,45 €  

Vallgorguina Potenciem el civisme 16.583,62 €  3.316,72 €  

Total Vallgorguina 
 

16.583,62 €  3.316,72 €  

Vallromanes Mantinguem els espais segurs 16.583,62 €  3.316,72 €  

Total Vallromanes 
 

16.583,62 €  3.316,72 €  

Vilanova del Vallès Mantinguem els espais segurs 16.583,62 €  3.316,72 €  

Total Vilanova del Vallès 
 

16.583,62 €  3.316,72 €  

 
 

 
3. Adherir-nos als principis ètics i regles de conducta següents:  
 



 

 

PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA ALS QUALS LES PERSONES 
BENEFICIÀRIES DE SUBVENCIONS O AJUTS HAN D'ADEQUAR LA SEVA 
ACTIVITAT, I EFECTES D'UN EVENTUAL INCOMPLIMENT D'AQUESTS PRINCIPIS 
 
D'acord amb l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, les administracions i els organismes 
compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei han d'incloure, en les bases de 
convocatòries de subvencions o ajuts, els principis ètics i les regles de conducta als 
quals han d'adequar l'activitat les persones beneficiàries, i els efectes d'un eventual 
incompliment d'aquests principis. 
 
En compliment d'aquesta previsió legal, es fan públics els principis ètics i les regles de 
conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d'adequar la 
seva activitat i els efectes d'un eventual incompliment d'aquests. 
 
Aquests principis i regles de conducta tenen la consideració d'estàndards mínims i 
podran ser completats en els seus nivells d'exigència, en funció de la quantia de la 
subvenció o de l'ajut i/o de la tipologia i característiques de les persones beneficiàries, en 
les bases de la corresponent convocatòria de subvenció o ajut. 
 
Principis ètics i regles de conducta 
 
1. Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament 
exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de 
pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació 
d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. 
Particularment s'abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis 
d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència. 
 
2. Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts públics en l'exercici de la 
seva activitat, assumeixen les obligacions següents: 
 
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 
i/o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic. 
b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic. 
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de 
subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries. 
 
3. En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen 
les obligacions següents: 
 
a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte 

d'interessos. 
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en 

l'adjudicació de la subvenció o ajut. 
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni 

per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en un 
procediment d'adjudicació de subvenció o ajut. 

d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases 
de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per 
a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics. 

e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència 
imposa als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de 



 

 

referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els 
pertoquin de forma directa per previsió legal, en el supòsits establerts en l'apartat 
quart de l'article 3 de la Llei de transparència. 

 
Efectes d'un eventual incompliment dels principis ètics i regles de conducta. 
 
En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim 
sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu 
l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres 
possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions. 

 
4. Notificar aquests acords als interessats.” 
 
El president 
 
Hem explicat que l’Ajuntament de Tagamanent ha renunciat, per tant, in voce ho dic. Alguna 
intervenció al respecte? 
 
El senyor Ignasi Martínez Murciano 
 
En el cas de Tagamanent, explicar que hi ha hagut una descoordinació entre serveis socials 
i l’àrea de promoció econòmica, que avui s’ha ratificat perquè hem rebut un correu electrònic 
demanant disculpes, en el sentit que va anar fora de termini, no es van coordinar amb la 
regidora, i tenim pendent una reunió de la coordinadora de l’àrea per parlar amb la regidora 
perquè no torni a succeir, però tot ve derivat d’això, ens ha sabut greu haver de renunciar 
també és cert que hi ha persones disposades a fer aquest programa, però podíem haver 
evitat tot aquest tràmit i aquesta pèrdua de temps dels serveis tècnics si hagués estat millor 
coordinat. En qualsevol cas ja s’informarà a la part política de l’àrea un cop hagi parlat amb 
els tècnics d’aquesta descoordinació que hi ha hagut, simplement volia fer aquest aclariment 
per “alusiones”. 
 
El president 
 
Gràcies Ignasi, passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 32 vots a favor de, per part del Grup Comarcal Esquerra 
Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores Marc Candela i Callado, Núria Carné i 
Navarro, Anna Cella i Navarro, Assia Cherdal i Roukha, Joan Josep Galiano i Peralta, Enric 
Gisbert i Tomàs, Pamela Isús i Sauri, Ignasi Martínez Murciano, Magalí Miracle i Rigalós, 
Imma Ortega i Martí; per part del Grup Comarcal Socialista, els senyors i les senyores 
Emiliano Cordero Soria, Eva Maria Díaz Medina, Marialluïsa Ferré García, Maria del Mar 
Hernández Sánchez, Francesc Juzgado Mollá, Joan Ramon i Bernabé, Francesc Sánchez 
Castilla, Juan Manuel Segovia Ramos, Catalina Siles Royo, Alex Valiente Almazán i Eduard 
Vallhonesta Alarcón; per part del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts), els senyors i 
les senyores Gemma Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, Francesc Colomé Tenas, Joan 
Daví Mayol, Joan Pons Fiori i Marc Uriach Cortinas; per part del Grup Comarcal En Comú 
Guanyem, els senyors Jordi Manils Tavio i José Antonio Montero Domínguez; per part del 
Grup Comarcal Ciutadans, la senyora Susana Barroso Valverde i el senyor Manuel Losada 
Seivane i per part del Grup Comarcal CUP Vallès Oriental – Amunt el senyor Luís Toral 
Ortega. I l’abstenció de, per part del Grup Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya la 
senyora Marina Planellas i Alegre. 
 
 
 



 

 

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 
14. Modificar l’acord del Ple de 20 de maig de 2020 relatiu a l’addenda de modificació 
per a l’any 2020 del conveni d’encàrrec de gestió de l’Agència Catalana del Consum, 
per a la realització d’actuacions en matèria de consum. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Serveis Personals, d’11 de novembre de 2020, que és el que 
segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1.  L’1 d’abril de 2020, mitjançant correu electrònic, l’Agència Catalana de Consum proposa 

al Consell Comarcal del Vallès Oriental la formalització de l’addenda per a l’any de 2020 
del conveni d’encàrrec de gestió per a la realització d’actuacions en matèria de consum. 
 

2. El Ple de 20 de maig de 2020 va aprovar el contingut i la signatura de l’addenda de 
modificació per a l’any 2020 del conveni d’encàrrec de gestió de l’Agència del Consum 
de la Generalitat, per a la realització d’actuacions en matèria de consum. 
 

3. L’Agència catalana del consum ens va fer arribar el text definitiu per signar, un cop 
revisat s’ha detectat modificacions en el text. 

 
4. L’11 de novembre de 2020 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 

ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’Agència Catalana del Consum, d’acord amb l’article 3.1 de la Llei 9/2004, de 24 de 

desembre, de creació i amb l’article 126-10 de la Llei 22/2010, de 22 de juliol, del Codi 
de Consum de Catalunya, té, entre altres, les funcions de:  

 
- Relacionar-se i cooperar amb totes les administracions públiques per avançar en la 

millora dels drets i la protecció dels consumidors i els usuaris.  
 

- Cooperar amb les administracions locals que exerceixen competències en matèria de 
consum, potenciar el desplegament de les oficines locals de consum, assessorar-les 
en el que sigui necessari per al millor exercici de les seves funcions i subscriure 
convenis per compartir la dotació dels mitjans tècnics i materials adequats per al 
compliment de llurs finalitats.  

 
2. El conveni d’encàrrec de gestió amb l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de 

Catalunya per a la realització d’actuacions en matèria de consum, formalitzat el 10 de 
juny de 2017.  

 
3. L’article 66.3.g) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 

de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, preveu que els municipis tenen 
competència pròpia en matèria de defensa de les persones consumidores i usuàries i a 
l’article 85 de la mateixa norma s’indica que les comarques a més a més de prestar 
serveis públics d’interès supramunicipal han d’assegurar l’establiment i l’adequada 
prestació dels serveis municipals en el territori de la comarca i l’exercici de les 
competències municipals en els termes establerts legalment.  

 



 

 

4. L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, disposa 
que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la competència dels òrgans 
administratius o de les entitats de dret públic podrà ser encarregada a altres òrgans o 
entitats de dret públic de la mateixa o de diferent administració, sempre que entre les 
seves competències estiguin aquelles activitats, per raons d’eficàcia o quan no es 
disposin dels mitjans tècnics idonis per a desenvolupar-les.  

 
5. Els articles 141 a 143 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, en relació amb el règim de l’assignació 
de competències de l’Administració de la Generalitat als ens locals de caràcter 
supramunicipal.  

 
6. L’article 25.c) del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix que corresponen a la comarca 
les competències que li deleguin o li encarreguin de gestionar l’Administració de la 
Generalitat, que hauran d’anar acompanyades de les transferència dels recursos 
necessaris per gestionar-les.  

 
7. Els articles 10 i 116.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 

de les administracions públiques de Catalunya, per raó dels quals la realització 
d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans 
administratius, els organismes o les entitats públiques pot ésser encarregada a altres 
òrgans, organismes o entitats púbiques de la mateixa administració o d’una altra de 
diferent, per raons d’eficàcia, o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la 
a terme.  

 
8. L’article 10.5 de l’esmentada Llei 26/2010, de 3 d’agost, estableix que si l’òrgan, 

organisme o entitat pública que rep l’encàrrec no pertany a la mateixa administració que 
el fa, l’encàrrec s’ha de formalitzar mitjançant un conveni, i en defineix la forma i el 
contingut.  

 
9. L’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 

estableix la necessitat del vot favorable de la majoria absoluta del número legal de 
membres de les corporacions per a l’acceptació de delegacions o encàrrecs de gestió 
realitzades per altres administracions, llevat que hi estiguessin imposades legalment.  

 
10. L’article 54.1.b) del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim 

local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1988, de 18 d’abril; l’article 179.1.b) del Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, segons és necessari informe previ del secretari o secretària de la 
corporació i, si s’escau, de l’interventor o interventora, o de qui legalment els substitueixi, 
per a adoptar els acords en matèries per a les quals la llei exigeixi un quòrum de votació 
especial.  

 
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
Primer i únic. Modificar l’acord del Ple de 20 de maig de 2020 relatiu a l’addenda de 
modificació per a l’any 2020 del conveni d’encàrrec de gestió de l’Agència del Consum de la 
Generalitat, per a la realització d’actuacions en matèria de consum, i aprovar-ne el contingut 
i la signatura de llur text, d’acord amb el redactat següent: 
 



 

 

a) En la clàusula segona, on diu: 
 

Segona.- Modificació de la clàusula setena del conveni d’encàrrec de gestió  
Es modifica l’apartat 1 de la clàusula vuitena del conveni d’encàrrec de gestió de 19 
de juny de 2017, que tindrà el següent redactat:  
“1. L’obtenció, cessió i conservació de dades personals derivades de l’exercici de les 
funcions encomanades resta subjecta al previst al Reglament UE 2016/279, del 
Parlament i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personal i per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, sens perjudici de 
l’aplicació de la legislació sobre preservació del dret a la intimitat personal i la de 
gestió i preservació de la documentació administrativa.”  
S’afegeix un quart apartat a la clàusula vuitena del conveni d’encàrrec de gestió amb 
el redactat següent: 

 
Ha de dir: 
 

Segona.- Modificació de la clàusula setena del conveni d’encàrrec de gestió  
Es modifica l’apartat 1 de la clàusula setena del conveni d’encàrrec de gestió de 19 
de juny de 2017, que tindrà el següent redactat:  
“1. L’obtenció, cessió i conservació de dades personals derivades de l’exercici de les 
funcions encomanades resta subjecta al previst al Reglament UE 2016/279, del 
Parlament i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personal i per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, sens perjudici de 
l’aplicació de la legislació sobre preservació del dret a la intimitat personal i la de 
gestió i preservació de la documentació administrativa.”  
S’afegeix un quart apartat a la clàusula setena del conveni d’encàrrec de gestió amb 
el redactat següent: 

 
 
b) En la clàusula tercera, on diu: 
 

Tercera.- Abast de la modificació de la clàusula vuitena del conveni d’encàrrec 
de gestió  
1. Es modifica la clàusula vuitena del conveni d’encàrrec de gestió de 19 de juny de 
2017 durant l’any 2020, que tindrà el següent redactat:  
 
“Vuitena.-  
1. Per fer front al finançament dels costos derivats d’aquest conveni d’encàrrec de 
gestió l’Agència Catalana del Consum farà una aportació màxima al Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, per a l’any 2020, de 37.254,60 euros a càrrec de la 
partida del seu pressupost.  
2. L’import de la contraprestació indicat a l’apartat immediat anterior s’ha d’abonar 
mitjançant transferència al Consell Comarcal en un compte bancari, comunicat amb 
antelació a l’Agència Catalana del Consum, degudament autoritzat i certificat per la 
seva Intervenció de fons. La transferència s’ha de fer un cop signat el conveni o les 
seves addendes.  
3. El càlcul del finançament de l’activitat encarregada és farà tenint en compte les 
disponibilitats pressupostàries, el previst a la clàusula sisena i el nivell d’eficàcia, 
eficiència i efectivitat en el desenvolupament de l’encàrrec de gestió.”  
2. Els annexos I i II del conveni d’encàrrec de gestió resten amb el contingut que 
consta en aquesta addenda.  

 



 

 

Ha de dir: 
 

Tercera.- Abast de la modificació de la clàusula vuitena del conveni d’encàrrec 
de gestió  
1. Es modifica la clàusula vuitena del conveni d’encàrrec de gestió de 19 de juny de 
2017 durant l’any 2020, que tindrà el següent redactat:  
 
“Vuitena.-  
1. Per fer front al finançament dels costos derivats d’aquest conveni d’encàrrec de 
gestió l’Agència Catalana del Consum farà una aportació màxima al Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, per a l’any 2020, de 37.254,60 euros a càrrec de la 
partida 6170/460000100/4610/0072 del seu pressupost.  
2. L’import de la contraprestació indicat a l’apartat immediat anterior s’ha d’abonar 
mitjançant transferència al Consell Comarcal en un compte bancari, comunicat amb 
antelació a l’Agència Catalana del Consum, degudament autoritzat i certificat per la 
seva Intervenció de fons. La transferència s’ha de fer un cop signat el conveni o les 
seves addendes.  
3. El càlcul del finançament de l’activitat encarregada és farà tenint en compte les 
disponibilitats pressupostàries, el previst a la clàusula sisena i el nivell d’eficàcia, 
eficiència i efectivitat en el desenvolupament de l’encàrrec de gestió.”  
2. Es modifica l’annex I què especifica el personal que el Consell Comarcal disposa 
per portar a terme les tasques de consum definides al conveni d’encàrrec de gestió.  
 
3. L’annex II del conveni d’encàrrec de gestió resta amb el contingut que consta en 
aquesta addenda.  

 
c) En l’annex II 

 
I. On diu: 
 

- Resolució de les mediacions: la Directiva 2013/11/UE relativa a la resolució 
alternativa de conflictes en matèria de consum estableix que “el resultat del 
procediment de resolució alternativa s’ha de donar a conèixer en un termini de 90 
dies naturals comptats des de la data en que l’entitat de resolució alternativa hagi 
rebut l’expedient complet de reclamació”.  

 
Ha de dir: 

 
- Resolució de les mediacions: la Directiva 2013/11/UE relativa a la resolució 

alternativa de conflictes en matèria de consum estableix que “el resultat del 
procediment de resolució alternativa s’ha de donar a conèixer en un termini de 90 
dies naturals comptats des de la data en que l’entitat de resolució alternativa hagi 
rebut l’expedient complet de reclamació”. En el mateix sentit, el Decret 98/2014, 
de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum 
estableix en el seu article 28 “Els procediments de mediació de consum tenen 
una durada de 90 dies naturals comptats des de la data en què l’entitat de 
resolució alternativa hagi rebut l‘expedient complet de reclamació.”  

 
II. On diu: 

 

 Des de la data d’alta de la reclamació fins al seu tancament no hagin superat els 
6 mesos.  



 

 

 Aquells expedients que per causa justificada s’allarguin més enllà dels 6 mesos 
fins a un màxim de 9 mesos, sempre i quan no superin el 10% dels expedients 
tramitat, ates que es considera que són supòsits excepcionals.  

 Es reobrin, un cop passats els 6 mesos, per haver proposat l’empresa, de manera 
fefaent, un acord de mediació amb posterioritat al seu tancament, sempre i quan 
s’hagin identificat amb l’etiqueta EXPEDIENT REOBERT.  

 
Ha de dir: 
 

 Des de la data d’alta de la reclamació fins al seu tancament no hagin superat els 
5 mesos.  

 Aquells expedients que per causa justificada s’allarguin més enllà dels 5 mesos 
fins a un màxim de 8 mesos, sempre i quan no superin el 10% dels expedients 
tramitat, ates que es considera que són supòsits excepcionals.  

 Es reobrin, un cop passats els 5 mesos, per haver proposat l’empresa, de manera 
fefaent, un acord de mediació amb posterioritat al seu tancament, sempre i quan 
s’hagin identificat amb l’etiqueta EXPEDIENT REOBERT.”  

 
El president 
 
Alguna intervenció? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 20 vots a favor de, per part del Grup Comarcal Socialista, 
els senyors i les senyores Emiliano Cordero Soria, Eva Maria Díaz Medina, Marialluïsa Ferré 
García, Maria del Mar Hernández Sánchez, Francesc Juzgado Mollá, Joan Ramon i 
Bernabé, Francesc Sánchez Castilla, Juan Manuel Segovia Ramos, Catalina Siles Royo, 
Alex Valiente Almazán i Eduard Vallhonesta Alarcón; per part del Grup Comarcal Junts per 
Catalunya (Junts), els senyors i les senyores Gemma Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, 
Francesc Colomé Tenas, Joan Daví Mayol, Joan Pons Fiori i Marc Uriach Cortinas; per part 
del Grup Comarcal En Comú Guanyem, els senyors Jordi Manils Tavio i José Antonio 
Montero Domínguez; per part del Grup Comarcal Ciutadans, la senyora Susana Barroso 
Valverde i el senyor Manuel Losada Seivane i per part del Grup Comarcal CUP Vallès 
Oriental – Amunt el senyor Luís Toral Ortega. I les 11 abstencions de, per part del Grup 
Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores Marc Candela i 
Callado, Núria Carné i Navarro, Anna Cella i Navarro, Assia Cherdal i Roukha, Joan Josep 
Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomàs, Pamela Isús i Sauri, Ignasi Martínez Murciano, 
Magalí Miracle i Rigalós, Imma Ortega i Martí i Marina Planellas i Alegre.  
 
 
ÀREA DE TURISME 
 
15. Modificar l’acord del Ple de 25 de setembre de 2019 relatiu al conveni de 
col•laboració amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui per a la prestació d’assistència 
tècnica en matèria de turisme, i aprovar-ne el contingut i la signatura de llur text. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Turisme, d’11 de novembre de 2020, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 4 de novembre de 2020, el senyor Ignasi Valls Vilaro, Gerent, ha emès l’informe 

següent: 
 

“RELACIÓ DE FETS 
 



 

 

1. El Ple 2019/2, reunit en sessió ordinària el 20 de març de 2019, va aprovar el contingut i la 
signatura del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui per a la 
prestació d’assistència tècnica en matèria de turisme, amb una vigència des de l’1 d’abril de 
2019 fins el 31 de desembre de 2019, amb una pròrroga d’un any mitjançant acord exprés de 
les parts. 

 
2. Amb data 1 de juliol de 2019, l’Ajuntament de Caldes de Montbui ha demanat al Consell 

Comarcal que el servei comenci el mes de maig de 2019 en lloc del mes d’abril. 
 
3. Deixar sense efecte l’acord del Ple del 20 de març i del 10 d’abril de 2019. 
 
4. El Consell Comarcal proposa que el conveni entri en vigor el dia 1 de setembre de 2019 i 

estén els seus efectes fins al 31 de desembre de 2019. 
 
5. Aquest conveni pot ser objecte d’una pròrroga d’un any mitjançant acord exprés de les parts, 

la qual preveurà el cost per una anualitat sencera. 
 
6. El cost anual d’aquest servei s’ha estimat en 11.893,61 euros (onze mil vuit-cents noranta-tres 

amb seixanta un euros). D’aquesta manera, el cost de 2019 serà proporcional als mesos de 
setembre a desembre, és a dir 3.964,53 euros (tres mil nou-cents seixanta-quatre amb 
cinquanta-tres euros). 

 
7. L’AJUNTAMENT abona al CONSELL COMARCAL el cost de l’assistència tècnica descrit en 

l’epígraf precedent en els termes següents: 
• El primer pagament per import de mil nou-cents vuitanta dos euros amb vint-i-set 
cèntims (1.982,27 €), abans del 28 de octubre de 2019. 

 
• El segon pagament per import de mil nou-cents vuitanta dos euros amb vint-i-sis cèntims 
(1.982,26 €), abans del 28 de desembre de 2019. 

 
8. Les parts acorden crear una comissió amb la finalitat de fer el seguiment i vetllar pel 

compliment de les previsions d’aquest conveni, dur a terme el control i avaluació del servei 
per tal d’assegurar-ne la correcta prestació, així com, proposar les mesures necessàries per 
desenvolupar i complir millor les obligacions que s’estableixen en aquest conveni. 

 
9. A aquest efecte, la comissió de seguiment estarà formada per les parts següents: 

a)El/la tècnic/a que presti l’assistència tècnica 
b)El/la cap d’Àrea del CONSELL COMARCAL on s’adscrigui el servei.  
c)El/la gerent del CONSELL COMARCAL.  
d)El responsable polític de l’AJUNTAMENT que aculli el servei, sens perjudici que pugui 
ser acompanyat del personal tècnic que consideri oportú. 

 
10. En la comptabilitat del Consell Comarcal del Vallès Oriental a 31/12/2019 hi consten els 

assentaments que es detallen: 
 

N. Operació Fase Data Referència Projecte Aplicació Import Nom terc. Text lliure 

120190000788 RD 10/04/2019 12019000267  2019 43 
46201 

7.929,07 AJUNTAMENT 
DE CALDES 
DE MONTBUI 

ASSITÈNCIA TÈCNICA MATERIA 
TURISME DES D'1 DE MAIG DE 31 
DE DESEMBRE 

120190000789 RD/ 13/09/2019 12019000267  2019 43 
46201 

-
4.955,67 

AJUNTAMENT 
DE CALDES 
DE MONTBUI 

ASSITÈNCIA TÈCNICA MATERIA 
TURISME DES D'1 D'OCTUBRE DE 
31 DE DESEMBRE 

      2.973,40   

 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Modificar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Caldes de 

Montbui per a la prestació de l’assistència tècnica en matèria de turisme aprovat en el Ple 
2019/2, pel que fa a l’inici del servei i al cost del mateix per al 2019, de manera que la 



 

 

prestació d’assistència tècnica tindrà una vigència des de l’1 de setembre de 2019 fins el 31 de 
desembre de 2019, amb una pròrroga d’un any mitjançant acord exprés de les parts i el cost 
proporcional per al 2019 serà de 3.964,53 euros (tres mil nou-cents seixanta-quatre amb 
cinquanta-tres euros). 

 
2. Modificar el dret reconegut de 991,13 euros a càrrec de l’aplicació 43 46201 corresponen a 

l’aportació de l’Ajuntament de Caldes de Montbui per la assistència tècnica de l’exercici 2019. 
 
3. La comissió de seguiment estarà formada per les parts següents: 

 
a) El/la tècnic/a que presti l’assistència tècnica  
b) El/la cap d’Àrea del CONSELL COMARCAL on s’adscrigui el servei.  
c) El/la gerent del CONSELL COMARCAL.  
d) El responsable polític de l’AJUNTAMENT que aculli el servei, sens perjudici que pugui ser 

acompanyat del personal tècnic que consideri oportú. 
 
4. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Caldes de Montbui 

 
2. El 6 de novembre de 2020, el senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental ha emès l’informe preceptiu corresponent.  
 
3. L’11 de novembre de 2020 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 

ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
 
FONAMENTS DE DRET  
 
1. L’article 85 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’acord amb el qual correspon a la comarca 
l’adequada prestació dels serveis municipals en el territori de la comarca i l’exercici de 
les competències municipals, en els termes establerts per la Llei d’organització comarcal 
de Catalunya i per la legislació de règim local.  

 
L’article 150 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix 
que els ens locals supramunicipals que tenen atribuïdes funcions de cooperació poden 
establir convenis i que aquesta facultat s’ha d’exercir amb criteris objectius i d’acord amb 
el principi d’igualtat i amb els criteris de coordinació establerts. 

 
2. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a) i 28.2 del Text refós de la Llei de 

l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel que fa a la competència de la comarca per a la prestació d’assistència 
tècnica, jurídica i econòmica als municipis.  

 
3. L’article 167 del Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat pel Decret 179/1995, de 

13 de juny, estableix que la comarca, de conformitat amb allò que estableixi el programa 
d’actuació comarcal, podrà prestar serveis de competència municipal en virtut de 
delegació o conveni.  

 
L’article 175 de l’esmentat Decret preveu que en els supòsits de prestació de serveis per 
delegació o conveni haurà de garantir-se la intervenció dels municipis corresponents en 
la prestació del servei.  
 

4. L’article 68 de la Llei de turisme disposa que corresponen als ajuntaments, sens perjudici 
de les competències establertes per la legislació de règim local, les atribucions següents: 

 

a) La promoció i la protecció dels recursos turístics d'interès municipal. 



 

 

b) La declaració dels recursos turístics d'interès local i, si escau, la iniciativa perquè 
siguin declarats recursos turístics essencials. 

c) L'atorgament de les autoritzacions, les llicències i els permisos que els pertoca 
d'aprovar d'acord amb la legislació vigent. 
 
c bis) La comunicació al Registre de Turisme de Catalunya de les altes i baixes 
d'activitat dels establiments d'allotjament turístic. 
 

d) L'elaboració dels instruments de planejament que tenen atribuïts d'acord amb la 
legislació vigent. 

e) L’exercici de la funció inspectora sobre les activitats turístiques que es duguin a 
terme dins llur terme municipal, que inclouen els serveis de comercialització 
presencial o telemàtica d’aquestes activitats, i l’exercici de la potestat sancionadora 
sobre aquest mateix àmbit, en coordinació, en ambdós casos, amb l’Administració 
de la Generalitat. 

f) La promoció de l'atorgament de denominacions geoturístiques als àmbits territorials 
en què es troben inclosos i la promoció de la declaració d'interès turístic d'indrets, 
béns o serveis localitzats dins llur terme municipal. 

g) La prestació, en el cas dels municipis turístics, dels serveis mínims que estableix 
l'article 19. 

h)  La participació en el procés d'elaboració del Pla de turisme de Catalunya. 
i) L'exercici de les competències turístiques que els delega o els assigna 

l'Administració de la Generalitat, d'acord amb el que estableix la legislació de règim 
local. 

 
5. L’article 70 de la Llei de turisme disposa que corresponen als consells comarcals, sens 

perjudici de les competències establertes per la legislació de règim local, entre d’altres, 
les atribucions següents: 
 

a) La declaració de recursos turístics d’interès comarcal, la protecció i el foment 
d’aquests recursos i, si escau, la iniciativa perquè siguin declarats recursos turístics 
essencials. 

b) La coordinació dels municipis de la comarca, si obté la declaració de comarca 
d’interès turístic o si més d’un dels municipis que la integren obté la de municipi 
turístic, en els termes establerts per la legislació de règim local.  

c) La col·laboració en les iniciatives empreses per l’Administració de la Generalitat per 
promoure la imatge de Catalunya com a marca turística.  

d) La promoció dels recursos turístics de la comarca.  
e) La iniciativa per a obtenir la qualificació de comarca d’interès turístic o les 

denominacions geoturístiques que coincideixin amb llur àmbit territorial.  
f) La creació i el sosteniment de l’oficina comarcal d’informació turística corresponent, 

que tenen caràcter obligatori en el cas que la comarca sigui declarada d’interès 
turístic, i potestatiu en la resta de casos.  

g) L’emissió d’informes en relació amb les sol·licituds presentades pels municipis de llur 
àmbit territorial per a esdevenir municipis turístics.  

h) La participació en el procés d’elaboració del Pla de turisme de Catalunya.  
i) L’exercici de les competències turístiques que els delega o els assigna l’Administració 

de la Generalitat, d’acord amb el que estableix la legislació de règim local.  
 

2. Correspon també als consells comarcals, en relació amb les activitats i els serveis 
turístics de competència municipal:  
 

a) Establir i prestar els serveis mínims inherents a la condició de municipi turístic, en cas 
de dispensa o en els supòsits especials establerts per la legislació de règim local.  



 

 

b) Exercir, per delegació o per conveni, competències municipals.  
c) Establir i prestar serveis o dur a terme obres, amb caràcter complementari dels 

serveis i les obres municipals. 
 
6. L’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 

disposa que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves 
competències, pot promoure tota classe d’activitats i prestar els  serveis públics que 
contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. El Text refós 
de la llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril conté la mateixa previsió –article 66.1-. 
 

7. En tot cas, d’acord amb el que disposa l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, el 
municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació 
de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, en matèries d’informació i promoció de 
l’activitat turística d’interès i àmbit local.  
 

8. Pel que fa a les competències previstes a la legislació de règim local pels consells 
comarcals, l’article 25 del Text refós de la llei de l’organització comarcal de Catalunya, 
aprovat mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, en endavant TRLOCC, 
corresponen a la comarca, entre d’altres, les que li atribueixi la pròpia llei en matèria de 
cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments, d’acord amb les previsions 
de l’article 28. 

 
En aquest sentit, l’article 28 estableix que correspon a la comarca, entre d’altres: prestar 
assistència tècnic, jurídica i econòmica als municipis; cooperar amb els municipis en 
l’establiment de nous serveis necessaris per al desenvolupament del territori, i establir i 
coordinar, amb l’informe previ dels ajuntaments afectats, les infraestructures, els serveis i 
les actuacions d’àmbit supramunicipal. 
 

9. L’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya preveu la realització d’activitats de caràcter 
material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius o de les 
entitats de dret públic podrà ser encarregada a altres òrgans o entitats de la mateixa o 
d’una altra administració, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics 
idonis per a dur-la a terme.  
 

10. L’article 114.3 lletra e) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
estableix que és necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació per adoptar els acords relatius a l’acceptació de delegacions o 
encàrrecs de gestió realitzats per altres administracions.  

 
Així mateix, l’article 47.2 lletra h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local estableix que es requerirà el vot favorable de la majoria absoluta del 
nombre legal dels membres de les corporacions per a l’adopció dels acords relatius a la 
transferència de funcions o activitats a altres administracions públiques, així com 
l’acceptació de les delegacions o encàrrecs de gestió realitzades per altres 
administracions, excepte que per llei s’imposi obligatòriament.  
 

11. L’article 179.1.b) del TRLMRLC estableix que és necessari l’informe previ del secretari o 
secretària de la corporació i, si s’escau, de l’interventor o interventora, o de qui legalment 
els substitueixi, per a adoptar els acords següents: …Sempre que es tracta de matèries 
per a les quals la llei exigeix un quòrum de votació especial.  

 
 



 

 

Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi:  
 
1. Modificar l’acord del Ple de 25 de setembre de 2019 relatiu al conveni de col·laboració 

amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui per a la prestació d’assistència tècnica en 
matèria de turisme, i aprovar-ne el contingut i la signatura de llur text, d’acord amb el 
redactat següent:  

 
“R E U N I T S 

 
D’una part, el senyor Francesc Colomé Tenas, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit pel secretari accidental de la corporació, senyor Jordi Vendrell i Ros.  

 
I de l’altra, el senyor Isidre Pineda Moncusí, alcalde president de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui, assistit per la secretària de la corporació, senyora Maria Remei Sala Leal.  

 
I N T E R V E N E N 

 
El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa l’article 13 del Text 
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 
de novembre.  
 
L’alcalde president, en nom i representació de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en virtut del 
que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en 
la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 de setembre.  
 
El secretari i la secretària també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 
del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
  
Totes les parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa  

 
M A N I F E S T E N 

 
 
El 27 de febrer de 2019, l’Ajuntament de Caldes de Montbui, registre d’entrada E2019002655, ha 
sol·licitat al Consell Comarcal del Vallès Oriental una sol·licitud d’assistència tècnica en matèria 
de turisme.  
 
D’acord amb les manifestacions exposades, les parts compareixents atorguen aquest conveni de 
col·laboració que subjecten a les següents   
 
 

C O N S I D E R A C I O N S  J U R Í D I Q U E S 
 
1. L’article 85 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’acord amb el qual correspon a la comarca l’adequada 
prestació dels serveis municipals en el territori de la comarca i l’exercici de les competències 
municipals, en els termes establerts per la Llei d’organització comarcal de Catalunya i per la 
legislació de règim local.  

 
L’article 150 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que els 
ens locals supramunicipals que tenen atribuïdes funcions de cooperació poden establir 
convenis i que aquesta facultat s’ha d’exercir amb criteris objectius i d’acord amb el principi 
d’igualtat i amb els criteris de coordinació establerts. 

 



 

 

2. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a) i 28.2 del Text refós de la Llei de l’organització 
comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que fa a 
la competència de la comarca per a la prestació d’assistència tècnica, jurídica i econòmica als 
municipis.  

 
3. L’article 167 del Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 

juny, estableix que la comarca, de conformitat amb allò que estableixi el programa d’actuació 
comarcal, podrà prestar serveis de competència municipal en virtut de delegació o conveni.  

 
L’article 175 de l’esmentat Decret preveu que en els supòsits de prestació de serveis per 
delegació o conveni haurà de garantir-se la intervenció dels municipis corresponents en la 
prestació del servei.  
 

4. L’article 68 de la Llei de turisme disposa que corresponen als ajuntaments, sens perjudici de 
les competències establertes per la legislació de règim local, les atribucions següents: 

 
a) La promoció i la protecció dels recursos turístics d'interès municipal. 
b) La declaració dels recursos turístics d'interès local i, si escau, la iniciativa perquè siguin 

declarats recursos turístics essencials. 
c) L'atorgament de les autoritzacions, les llicències i els permisos que els pertoca d'aprovar 

d'acord amb la legislació vigent. 
 
c bis) La comunicació al Registre de Turisme de Catalunya de les altes i baixes d'activitat 
dels establiments d'allotjament turístic. 
 

d) L'elaboració dels instruments de planejament que tenen atribuïts d'acord amb la 
legislació vigent. 

e) L’exercici de la funció inspectora sobre les activitats turístiques que es duguin a terme 
dins llur terme municipal, que inclouen els serveis de comercialització presencial o 
telemàtica d’aquestes activitats, i l’exercici de la potestat sancionadora sobre aquest 
mateix àmbit, en coordinació, en ambdós casos, amb l’Administració de la Generalitat. 

f) La promoció de l'atorgament de denominacions geoturístiques als àmbits territorials en 
què es troben inclosos i la promoció de la declaració d'interès turístic d'indrets, béns o 
serveis localitzats dins llur terme municipal. 

g) La prestació, en el cas dels municipis turístics, dels serveis mínims que estableix l'article 
19. 

h)  La participació en el procés d'elaboració del Pla de turisme de Catalunya. 
i) L'exercici de les competències turístiques que els delega o els assigna l'Administració de 

la Generalitat, d'acord amb el que estableix la legislació de règim local. 
 

5. L’article 70.2 de la Llei de turisme disposa que correspon també als consells comarcals, en 
relació amb les activitats i els serveis turístics de competència municipal:  
 

a) ... 
b) Exercir, per delegació o per conveni, competències municipals.  
c) ... 
 

6. L’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya preveu la realització d’activitats de caràcter material, 
tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius o de les entitats de dret 
públic podrà ser encarregada a altres òrgans o entitats de la mateixa o d’una altra 
administració, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la 
a terme.  
 

7. Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, pel que 
fa al règim jurídic dels convenis. 

 
 



 

 

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

P A C T E S 
 
Primer. Objecte  
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència tècnica en matèria de turisme a 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en endavant l’AJUNTAMENT, per part del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, establir-ne la relació, les obligacions i 
el règim econòmic.  
 
Segon. Obligacions del Consell Comarcal  
 
Per raó d’aquest conveni el CONSELL COMARCAL es compromet a:  
 
1. Participar en la creació, desenvolupament i  promoció de productes turístics.  

 
2. Participar en l’establiment d’estratègies comercials.  

 
3. Participar en la promoció de paquets termals, recursos turístics i esdeveniments de l’Oficina 

de Turisme.  
 

4. Donar suport a l’organització de fires pròpies.  
 

5. Col·laborar en l’atenció als usuaris de l’Oficina de Turisme.  
 

6. Participar en les visites guiades.  
 

7. Donar suport en l’organització i promoció d’altres activitats de dinamització turística.  
 

8. Convocar i assistir a les reunions de seguiment i coordinació del servei amb el referent tècnic 
del l’AJUNTAMENT.  

 
9. Aixecar les actes de les sessions que es duguin a terme en virtut d’aquest conveni.  
 
10. Les altres obligacions que es derivin d’aquest conveni.  
 
Tercer. Obligacions de l’Ajuntament  
 
Per raó d’aquest conveni l’AJUNTAMENT es compromet a:  
 
1. Facilitar l’accés a tota aquella informació, documentació i dades necessaris per a complir 

satisfactòriament les funcions assistencials acordades.  
 

2. Col·laborar i participar amb el CONSELL COMARCAL en tot allò que se’l requereixi en relació 
amb l’objecte d’aquest conveni.  

 
3. Assistir a les reunions de seguiment i coordinació del servei que convoqui el CONSELL 

COMARCAL.  
 
4. Posar a disposició del CONSELL COMARCAL els recursos necessaris per tal de facilitar la 

prestació del servei.  
 
5. Consignar en els seus pressupostos les dotacions necessàries per a finançar el servei 

d’assistència tècnica en matèria de turisme que li sigui prestat pel CONSELL COMARCAL i 
acreditar aquesta circumstància al CONSELL COMARCAL mitjançant un certificat.  

 



 

 

6. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte quart d’aquest conveni.  
 
7. Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni.  
 
Quart. Règim econòmic 
 
1. L’AJUNTAMENT abona al CONSELL COMARCAL l’import de tres mil nou-cents seixanta-

quatre euros amb cinquanta-tres cèntims (3.964,53 EUR) per l’assistència tècnica objecte 
d’aquest conveni.  
 

2. L’AJUNTAMENT abona al CONSELL COMARCAL el cost de l’assistència tècnica descrit en 
l’epígraf precedent en els termes següents: 
 
• El primer pagament per import de mil nou-cents vuitanta dos euros amb vint-i-set cèntims 
(1.982,27 €), abans del 28 de octubre de 2019.  
• El segon pagament per import de mil nou-cents vuitanta dos euros amb vint-i-sis cèntims 
(1.982,26 €), abans del 28 de desembre de 2019. 
 

3. El CONSELL COMARCAL iniciarà l’expedient de compensació, de conformitat amb el que 
preveu la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del CONSELL COMARCAL per 
l’objecte d’aquest conveni. 

 
Cinquè. Comissió de seguiment   

  
1. Les parts acorden crear una comissió amb la finalitat de fer el seguiment i vetllar pel 

compliment de les previsions d’aquest conveni, dur a terme el control i avaluació del servei 
per tal d’assegurar-ne la correcta prestació, així com, proposar les mesures necessàries per 
desenvolupar i complir millor les obligacions que s’estableixen en aquest conveni.  
 

2. A aquest efecte, la comissió de seguiment estarà formada per les parts següents:   
  
a) El/la tècnic/a que presti l’assistència tècnica  
b) El/la cap d’Àrea del CONSELL COMARCAL on s’adscrigui el servei. 
c) El/la gerent del CONSELL COMARCAL. 
d) El responsable polític de l’AJUNTAMENT que aculli el servei, sens perjudici que 

pugui ser acompanyat del personal tècnic que consideri oportú.  
 
Sisè. Vigència  
 
Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de 
l’1 de setembre de 2019 fins al 31 de desembre de 2019. Nogensmenys, aquest conveni pot 
ser objecte d’una pròrroga d’un any mitjançant acord exprés de les parts, la qual preveurà el 
cost per una anualitat sencera.  
 
Setè. Causes d’extinció  
 
Aquest conveni s’extingeix per les causes següents:  

  
a) L’acord mutu entre les parts  
b) Pel compliment del termini de vigència previst per aquest conveni  
c) La demora en el pagament per part de l’AJUNTAMENT. El CONSELL 

COMARCAL tindrà dret a resoldre el conveni i al rescabalament dels perjudicis 
que se li hagin originat com a conseqüència d’això.  

d) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol 
de les parts 

 
Vuitè. Jurisdicció  
 



 

 

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les qüestions 
que se suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d’aquest conveni.  
 
Les parts, després de llegir el present conveni de col·laboració, mostren la seva conformitat, 
ratifiquen el seu contingut i el signen.” 

 
2. Ampliar el dret reconegut de 991,13 euros a càrrec de l’aplicació 43 46201 corresponen 

a l’aportació de l’Ajuntament de Caldes de Montbui per la assistència tècnica de l’exercici 
2019. 
 

3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Caldes de Montbui.”   
 
El president 
 
Alguna intervenció? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 33 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
16. Aprovar el Pla d’accions de turisme per a l'any 2021. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Turisme, d’11 de novembre de 2020, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 4 de novembre de 2020, el senyor Ignasi Valls Vilaró, gerent, ha emès l’informe 

següent: 
 
“L’article 70 de la Llei de Turisme disposa que corresponen als consells comarcals, entre d’altres, les 
atribucions en promoció dels recursos turístics de la comarca, i exercir, per delegació o per conveni, 
competències municipals. 
 
La missió de les polítiques públiques de turisme del Consell Comarcal del Vallès Oriental és fomentar 
un turisme sostenible i responsable com a sector econòmic dinamitzador del territori. 
 
Els objectius estratègics de les polítiques publiques de turisme del Vallès Oriental queden recollits en 
el Pla d’Acció 2021. Aquests són els següents: 
 
Potenciar la creació i la comercialització de producte turístic en base a les necessitats del sector 
(oferta i demanda). 
 
Millorar i fomentar la competitivitat i qualitat dels serveis turístics de la comarca. 
 
Promoure el turisme a la comarca i posicionar el producte turístic sostenible i de qualitat a mercats 
locals, nacionals i internacionals. 
 
Incorporar estratègies turístiques intel·ligents. 
 
Enfortir la xarxa entre els diferents agents turístics del territori i vetllar per la seva coordinació amb la 
Destinació Barcelona. 
 
El Pla d’acció 2021 de TurismeVallès es planteja de tipus continuista, basant-se en la proposta de 
l’any anterior, 2020, però adaptant el contingut i les propostes a les noves necessitats del sector 
turístic, creades arrel de la crisi sanitària i socioeconòmica que s’ha patit l’any 2020. 
 



 

 

El Plenari polític i el Plenari tècnic i privat de turisme del Vallès Oriental, reunits el dijous dia 29 
d’octubre de 2020, van consensuar i aprovar el Pla d’acció de TurismeVallès per a l’any 2021, que 
contempla les accions que es relacionen a continuació. 
 
EIXOS ESTRATÈGICS DE TURISMEVALLÈS 
 

EIX ESTRATEGIC 1: CREACIÓ DE PRODUCTE TURÍSTIC 

Crear i dinamitzar grups de treball temàtics amb la participació d’entitats públiques i privades. 

1.1 Turisme de compres 

1.2 Turisme cultural 

1.3 Turisme actiu i de natura 

1.4 Turisme gastronòmic i productes de proximitat 

1.5 Turisme familiar 

1.6 Termalisme i Benestar 

1.7 (N) Turisme d’esdeveniments d’oci i negoci 

EIX ESTRATÈGIC 2:  SOSTENIBILITAT I QUALITAT 

Garantir un sistema turístic comarcal competitiu, en base de sostenibilitat i qualitat, 
implementant programes estratègics d’àmbit provincial i comarcal. 

2.1 Compromís per a la sostenibilitat Biosphere 

2.2 Punts d’Informació Turística 

2.3 Carta europea de turisme sostenible al Montseny 

2.4 Accions de formació adreçades a professionals del sector 

2.5 (N) Programes específics per a establiments turístics 

EIX ESTRATÈGIC 3: COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ 

Realitzar campanyes de comunicació turística a través de diferents mitjans per donar a 
conèixer la destinació turística del Vallès Oriental. 

3.1 Material audiovisual 

3.2 Gestió de contingut en línia 

3.3 Accions de promoció genèriques 

3.4 Barcelona Catalunya Film Commission 

EIX ESTRATÈGIC 4: TURISME INTEL·LIGENT 

Recollir les principals dades i indicadors turístics per tal de facilitar una presa de decisions 
responsable i intel·ligent per a tots els agents turístics. 

4.1 Laboratori de turisme de Diputació de Barcelona 

4.2 Agència Catalana de Turisme 

4.3 Direcció General de Turisme 

4.4 Observatori – Centre d’Estudis del Vallès Oriental 

EIX ESTRATÈGIC 5: ASSESSORAMENT I GOVERNANÇA 

Treballar en xarxa per aconseguir un sector turístic coordinat i alhora crear sinèrgies per 
potenciar la Destinació Turística Barcelona. 

5.1 Plenaris polítics 

5.2 Plenaris tècnics – privats 

5.3 Jornada TurismeVallès 

5.4 Suport als municipis 

5.5 Servei d’Assistència tècnica 

5.6 Consorci de promoció enoturística del territori DO Alella 

5.7 Cercles Diba 



 

 

CRONOGRAMA 

 

ACCIONS 2021 

CREACIÓ DE PRODUCTE TURÍSTIC T1 T2 T3 T4 

1.1 Turisme de compres 

Reunions     

50 propostes turisme de compres eng/fr     

50 propostes turisme de compres a la web     

1.2 Turisme cultural 

Reunions     

50 propostes de turisme cultural a la web     

Publicitat     

1.3 Turisme de natura 

Reunions     

Executar estudi senyalització turística     

Itineraris senderisme i cicloturisme     

Publicitat     

50 propostes de turisme actiu i natura a la web     

1.4 Turisme gastronòmic i productes de proximitat 

Publicitat     

Esdeveniments i fires     

Incorporació informació web TurismeVallès     

50 propostes turisme gastronòmic a la web     

Creació ruta gastronòmica (dolç)     

1.5 Turisme familiar 

Crear rutes i paquets turístics     

Recopilar informació turisme industrial     

Promoció activitats turisme familiar     

50 propostes de turisme familiar a la web     

1.6 Termalisme i Benestar 

Elaboració estratègia     

Reunions     

1.7 Turisme d’esdeveniments d’oci i negoci (N)  

Recull d’empreses i serveis     

Incorporació dels serveis a la web     

Promoció activitats turisme d’esdeveniments     



 

 

Interfície MarketplaceVO     

 

ACCIONS 2021 

SOSTENIBILITAT I QUALITAT T1 T2 T3 T4 

2.1 Compromís per la Sostenibilitat Biosphere 

Sensibilització     

Material     

C S Biosphere Vallès Oriental     

2.2 Punts d’Informació Turística 

Material     

Gestió     

2.3 CETS del Montseny 

Col·laboració amb P N Montseny     

2.4 Tallers de Turisme 

Necessitats i oferta     

Tallers de Turisme     

2.5 Programes específics per a establiments turístics 

Actualitzar l’oferta de serveis turístics     

Situació actual i detectar les necessitats de l’oferta     

     
PROMOCIÓ I COMUNICACIÓ T1 T2 T3 T4 

3.1 Material audiovisual 

Ampliar banc recursos     

Difusió imatges     

3.2 Gestió de contingut en línia 

Seguiment plataformes + difusió     

Publicitat xarxes     

Youtube 100 subscriptors     

Manteniment pàgina web     

3.3 Accions de promoció genèriques  

Col·laboració Diba i ACT     

Campanya del Benestar que es comparteix     

3.4 BCN Catalunya Film Comission 

Col·laboració     

     

ACCIONS 2021 



 

 

TURISME INTEL·LIGENT T1 T2 T3 T4 

4.1 LabTurisme Diba 

Col·laboració LabTurisme     

Tractament de dades     

4.2 Agència Catalana de Turisme 

Col·laboració     

4.3 Direcció General de Turisme (N) 

Taxa Turística     

4.4 Observatori – Centre d’Estudis del Vallès Oriental 

Recerca i actualització     

Recerca i promoció Smart Cities i Smart Tourism     

     
ASSESSORAMENT I GOVERNANÇA T1 T2 T3 T4 

5.1 Plenaris polítics 

Reunions     

5.2 Plenaris tècnic-privats 

Reunions     

5.3 Jornada Turisme Vallès 

Reunions     

5.4 Suport als municipis 

Atendre necessitats     

5.5 Servei d’Assistència Tècnica (N) 

Atendre necessitats     

Conveni 2020     

5.6 Consorci de promoció enoturística del territori DO Alella 

Col·laborar     

5.7 Cercles Diba 

Col·laborar     
 



 

 

FITXES DE LES ACCIONS  
 

EIX ESTRATÈGIC CREACIÓ DE PRODUCTE TURÍSTIC 

Objectiu estratègic 
Crear i dinamitzar grups de treball temàtics amb la participació 
d’entitats públiques i privades. 

1.1 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

TURISME DE COMPRES 

Descripció general Implicar el sector comerç en la creació de producte turístic. 

Tasques 

Convocatòria de reunions de la Taula Shopping i acordar els criteris de 
funcionament del Logotip ComerçVO i les properes accions. 
Incorporació de les 50 propostes de turisme de compres a la pàgina 
web de TurismeVallès. 
Traduir les 50 propostes de turisme de compres a l’anglès i el francès, 
per poder-ho incorporar a la web. 

Agents i ens implicats 
Associacions de comerciants dels diferents municipis, Agents turístics 
del territori, la Roca Village. 

Destinataris de l’acció 

Turistes, visitants i residents que visiten les oficines i Punts 
d’Informació turística de la comarca i usuaris de la pàgina web de 
TurismeVallès 
Empreses i entitats participants a les 50 propostes de turisme de 
compres. 

Resultats esperats de 
l’acció 

Dinamitzar el turisme de compres a la comarca com a sector 
estratègic. 
Crear sinèrgies entre els diferents sectors econòmics involucrats en 
turisme i amb les diferents entitats. 
Diversificar el producte i que sigui apte per a persones de parla 
anglesa i francesa. 
Incentivar l’economia local dels municipis de la comarca. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 1.400€ 

Indicadors (previsió de 
seguiment) 

Nombre de reunions 
Accions consensuades amb la Taula Shopping 
Nivell de satisfacció dels participants 
Visitants de la pàgina web de TurismeVallès 

Data d’inici prevista 1T 2021 

Termini d’execució 

CONTINU - Convocatòria de reunions de la Taula Shopping 
1T2021 – Incorporar 50 propostes a la web 
2T2021 – Traducció de les 50 propostes de turisme de compres a 
l’anglès i el francès. 



 

 

 

1.2 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

TURISME CULTURAL 

Descripció general 

Crear la ruta modernista de la comarca com a acció. complementària a 
la ruta del modernisme d’estiueig. 
Potenciar la ruta del modernisme d’estiueig. 
Promoure les activitats i projectes de les entitats culturals de la 
comarca. 
Realitzar accions conjuntes amb els agents implicats en cultura per 
promoure el turisme cultural. 

Tasques 

Reunions amb tècnics de turisme i cultura dels ajuntaments 
Incorporació del material de les 50 propostes culturals a la pàgina web 
de TurismeVallès. 
Emetre publicitat per difondre aquest patrimoni i els seus productes 
(FACTOR PROMOCIÓ) 

Agents i ens implicats Ajuntaments, Museus i centres d’interpretació i CCVO 

Destinataris de l’acció 

Turistes, visitants i residents que visiten les oficines i Punts 
d’Informació turística de la comarca i usuaris de la pàgina web de 
TurismeVallès. 
Empreses i entitats participants a les 50 propostes de turisme de 
cultura. 

Resultats esperats de 
l’acció 

Dinamitzar el turisme cultural a la comarca com a sector estratègic. 
Crear sinèrgies entre els diferents sectors econòmics involucrats en 
turisme i amb les diferents entitats. 
Tenir el contingut actualitzat del material turístic. 
Incentivar l’economia local dels municipis de la comarca. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + FACTOR PROMOCIÓ 

Indicadors (previsió de 
seguiment) 

Nombre de reunions realitzades 
Nombre d’accions realitzades 
Nivell de satisfacció dels participants 
Nombre d’anuncis 
Visitants de la pàgina web de TurismeVallès 

Data d’inici prevista 1T 2021 

Termini d’execució 

CONTINU - Reunions amb tècnics de turisme i cultura dels 
ajuntaments 
1T2021 - Incorporar el material de les 50 propostes culturals a la web 
CONTINU - Emetre publicitat per difondre aquest patrimoni i els seus 
productes  



 

 

 

1.3 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

TURISME ACTIU I DE NATURA 

Descripció general 

A partir de l’estudi de la xarxa de camins i itineraris turístics, i segons els 
acords pactats pel Grup de Treball de Senderisme, crear producte per 
donar resposta a la demanda de rutes de senderisme al nostre territori. 
Promoure el cicloturisme a la comarca. 
Donar a conèixer els espais naturals menys freqüentats de la comarca per 
descongestionar els punts amb més presència de visitants i estimular 
aquelles zones menys conegudes. 
Fer accions de sensibilització sobre el bon comportament als espais 
naturals. 

Tasques 

Reunions amb el grup de treball de senderisme  
Executar l’estudi de senyalització turística en els principals eixos de 
connexió de la comarca. 
Elaboració de material sobre propostes d’itineraris de senderisme i 
cicloturisme de la comarca, incorporar-ho a la web i atendre consultes. 
Col·laborar amb comarques veïnes per comunicar i promocionar itineraris 
supracomarcals. 
Emetre publicitat per difondre els espais naturals menys coneguts de la 
comarca i sensibilitzar al visitant sobre el comportament. (FACTOR 
PROMOCIÓ) 
Incorporació de 50 propostes de turisme actiu i de natura a la web de 
TurismeVallès 

Agents i ens implicats 
Diputació, Consell Comarcal, tècnics dels ajuntaments del Vallès Oriental, 
empreses de turisme actiu, Consorcis i Consells Comarcals veïns. 

Destinataris de l’acció 
Turistes, visitants i residents interessats en activitats de turisme actiu i de 
natura i usuaris de la web de TurismeVallès. 

Resultats esperats de 
l’acció 

Dinamitzar el turisme actiu i de natura a la comarca com a sector 
estratègic. 
Sensibilitzar al visitant, sigui turista o resident, sobre el bon comportament 
mentre gaudeix dels espais naturals. 
Incentivar l’economia local dels municipis de la comarca. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 600€ + FACTOR PROMOCIÓ 

Indicadors/ previsió de 
seguiment 

Nombre de reunions realitzades 
Nombre d’anuncis emesos 
Visitants de la pàgina web de TurismeVallès 

Data d’inici prevista 1T 2020 

Termini d’execució 

CONTINU - Reunions amb el grup de treball de senderisme  
CONTINU – Executar estudi senyalització turística 
CONTINU - Elaboració de material sobre propostes d’itineraris de la 
comarca. 
CONTINU - Emetre publicitat per difondre els espais naturals menys 
coneguts de la comarca i sensibilitzar al visitant sobre el comportament.  
1T2021 - Incorporar 50 propostes de turisme de natura a la web 

 

1.4 ÀMBIT DE TREBALL TURISME GASTRONÒMIC I PRODUCTES DE PROXIMITAT 

Descripció general 
Accions per dinamitzar la gastronomia de la nostra destinació, 
promoure el consum de producte de proximitat i promocionar el 
turisme gastronòmic 

Tasques 

Emetre publicitat de les Fires dels productes de proximitat del 
territori. (FACTOR PROMOCIÓ) 
Organitzar esdeveniments vinculats a la gastronomia, les fires i el 
comerç tradicional en format virtual 



 

 

Incorporar establiments de restauració i productors visitables a la 
web de TurismeVallès i definir criteris. 
Incorporar 50 propostes de turisme gastronòmic a la web de 
TurismeVallès 
Crear una ruta gastronòmica. 

Agents i ens implicats 
Diputació, Consell Comarcal, tècnics dels ajuntaments del Vallès 
Oriental i productors del Vallès Oriental, Restaurants i empreses 
turístiques. 

Destinataris de l’acció 
Turistes, visitants i residents interessats en gaudir de la gastronomia 
local, productors del Vallès Oriental, Restaurants i empreses 
turístiques i usuaris de la web de TurismeVallès. 

Resultats esperats de l’acció 

Incrementar el coneixement i difondre la gastronomia i els productes 
de proximitat del Vallès Oriental. 
Posicionar la nostra destinació com a referent en gastronomia. 
Incentivar l’economia local dels municipis de la comarca. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 3.000€ + FACTOR PROMOCIÓ 

Indicadors/ previsió de seguiment 

Nombre d’anuncis publicats 
Nombre de productors visitables i empreses incorporades al web 
Nombre de visites rebudes pels productors 
Visitants a la web de TurismeVallès 

Data d’inici prevista 1T 2021 

Termini d’execució CONTINU - Emetre publicitat de les Fires dels productes de 
proximitat del territori.  
CONTINU - Organitzar esdeveniments vinculats a la gastronomia, 
les fires i el comerç tradicional. 
CONTINU - Incorporar establiments de restauració a la web de 
TurismeVallès 
1T2021 - Incorporar 50 propostes de turisme gastronòmic a la web 
de TurismeVallès 
CONTINU - Crear una ruta gastronòmica.  

 



 

 

 

(N) 1.5 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

TURISME FAMILIAR 

Descripció general 
Accions per posicionar la comarca com a destinació de turisme 
familiar i de proximitat. Atendre millor les necessitats del públic 
familiar. 

Tasques 

Incorporar 50 propostes de turisme familiar a la web de 
TurismeVallès. 
Crear rutes i paquets turístics, de propostes per a públic familiar, 
adaptades a les necessitats actuals, i incorporar-los a la web 
Recopilar recursos de turisme industrial de la comarca i incorporar-
ho a la base de dades i a la web. 
Promocionar activitats de turisme familiar. 

Agents i ens implicats 
Diputació, Consell Comarcal, tècnics dels ajuntaments del Vallès 
Oriental i empreses de turisme familiar 

Destinataris de l’acció 
Turistes, visitants i residents interessats en activitats de turisme 
familiar. 

Resultats esperats de l’acció 

Dinamitzar el turisme familiar a la comarca com a sector estratègic. 
Incentivar l’economia local dels municipis de la comarca. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + FACTOR PROMOCIÓ 

Indicadors/ previsió de seguiment Usuaris de la web de TurismeVallès  

Data d’inici prevista 1T 2021 

Termini d’execució 1T2021 - Incorporar 50 propostes de turisme familiar a la web. 
CONTINU - Crear rutes i paquets turístics 
CONTINU – Recopilar informació turisme industrial 
CONTINU – Promoció activitats turisme familiar 

 



 

 

 
 

1.6 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

TERMALISME I BENESTAR 

Descripció general 
Realitzar accions per posicionar la comarca com a destinació 
turística termal i benestar. 

Tasques 
Elaborar estratègia consensuada en matèria de termalisme 
Reunions amb el grup de treball de Termalisme 

Agents i ens implicats 
Diputació, Consell Comarcal, tècnics dels ajuntaments del Vallès 
Oriental i empreses de turisme termal. 

Destinataris de l’acció 
Turistes, visitants i residents interessats en activitats de turisme 
termal. 

Resultats esperats de l’acció 

Dinamitzar el turisme termal a la comarca com a sector estratègic i 
element diferenciador del territori. 
Incentivar l’economia local dels municipis de la comarca. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL  

Indicadors/ previsió de seguiment Nombre de reunions  

Data d’inici prevista 1T 2021 

Termini d’execució 2T2021 - Elaborar estratègia consensuada en matèria de termalisme 
CONTINU - Reunions amb el grup de treball de Termalisme 

 



 

 

 

(N) 1.7 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

TURISME D’ESDEVENIMENTS D’OCI I NEGOCI 

Descripció general 

Atendre les necessitats del turisme d’esdeveniments d’oci i de 
negoci i posicionar la comarca com a destinació d’esdeveniments. 
Incentivar la relació entre les empreses del sector turístic de la 
comarca i la resta d’empreses amb seu al Vallès Oriental per afavorir 
la creació de sinèrgies. 

Tasques 

Elaborar un recull d’empreses que ofereixin serveis per al turisme 
d’esdeveniments. 
Incorporar els serveis de turisme d’esdeveniments a la pàgina web 
de TurismeVallès 
Emetre publicitat i fer promoció de les activitats de turisme 
d’esdeveniments 
Incrementar la visibilitat de les empreses i afavorir la creació de 
sinèrgies millorant la interfície de la plataforma del MarketplaceVO. 

Agents i ens implicats 
Diputació, Consell Comarcal, tècnics dels ajuntaments del Vallès 
Oriental i empreses de turisme d’esdeveniments 

Destinataris de l’acció 
Turistes, visitants i residents interessats en activitats de turisme 
d’esdeveniments i usuaris de la web de TurismeVallès 

Resultats esperats de l’acció 

Dinamitzar el turisme d’esdeveniments a la comarca com a sector 
estratègic. 
Incentivar l’economia local dels municipis de la comarca. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 3.000€ + TAXA TURÍSTICA 

Indicadors/ previsió de seguiment 
Usuaris de la web de TurismeVallès  
Quantitat d’empreses incorporades a la web 
Quantitat d’empreses turístiques incorporades al Marketplace 

Data d’inici prevista 1T 2021 

Termini d’execució 3T2021 – Recull d’empreses i serveis per al turisme 
d’esdeveniments 
CONTINU – Incorporació dels serveis a la web de TurismeVallès 
CONTINU - Emetre publicitat i fer promoció de les activitats de 
turisme d’esdeveniments 
4T2021 – Interfície MarketplaceVO 



 

 

 

EIX ESTRATÈGIC 2 SOSTENIBILITAT I QUALITAT 

Objectiu estratègic 
Garantir un sistema turístic comarcal competitiu, en base de sostenibilitat i 
qualitat, implementant programes estratègics d’àmbit provincial 

2.1 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

COMPROMÍS PER LA SOSTENIBILITAT BIOSPHERE 

Descripció general  

Difondre el Compromís per la Sostenibilitat Biosphere a les entitats 
vinculades al sector turístic de la comarca. Assessorar a aquestes entitats i 
a aquelles que ja en formen part per tramitar correctament la seva adhesió, 
complint amb els requisits establerts. Augmentar el nombre d’adhesions 
d’establiments i entitats adherides al Compromís per a la sostenibilitat. 
Adherir el Consell Comarcal del Vallès Oriental al Compromís per la 
Sostenibilitat Biosphere. Col·laborar amb entitats de la comarca que 
treballen amb els ODS. 

Tasques 

Realitzar sessions de sensibilització per captar noves entitats i serveis al 
projecte 
Elaborar material per promocionar el projecte 
Coordinar i programar sessions formatives  
Coordinar i programar sessions de treball col·lectives 
Assessorar les empreses durant el procés d’implantació 
Fer seguiment i alimentar la plataforma de gestió. 
Fer seguiment de les avaluacions externes  
Coordinar, programar i conduir la Taula de Sostenibilitat del Vallès Oriental 
Realitzar les tasques necessàries perquè el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental es pugui adherir al Compromís per la Sostenibilitat Biosphere 

Agents i ens implicats 
Diputació de Barcelona, Cambra de Comerç de Barcelona i Consell 
Comarcal del Vallès Oriental. 

Destinataris de l’acció 
Tots els establiments i entitats turístiques de la comarca i ajuntaments i 
Consell Comarcal 

Resultats esperats de 
l’acció 

Millorar la gestió de la sostenibilitat i la qualitat del servei de les entitats 
participants.  
Aconseguir transmetre la sostenibilitat com a qüestió mediambiental, però 
també social i econòmica. Aconseguir una oferta i gestió turística 
sostenible a la comarca. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL  

Indicadors/ Previsió de 
seguiment 

Nombre d’empreses/entitats interessades 
Nombre d’entitats finalment adherides 

Data d’inici prevista 1T 2021 

Termini d’execució 1T 2021 - Realitzar sessions de sensibilització per captar noves entitats i 
serveis al projecte 
CONTINU - Elaborar material digital per promocionar el projecte 
CONTINU - Coordinar i programar sessions formatives  
CONTINU - Coordinar i programar sessions de treball col·lectives 
CONTINU - Assessorar les empreses durant el procés d’implantació 
CONTINU - Fer seguiment i alimentar la plataforma de gestió. 
CONTINU - Fer seguiment de les avaluacions externes  
4T2021 - Coordinar, programar i conduir la Taula de Sostenibilitat del 
Vallès Oriental 
4T2021 - Realitzar les tasques necessàries perquè el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental es pugui adherir al Compromís per la Sostenibilitat 
Biosphere 

 
 

2.2 
ÀMBIT DE 
TREBALL PUNTS D’INFORMACIÓ TURÍSTICA 



 

 

Descripció general de 
l’acció  
 

Ampliar i consolidar la xarxa actual de punts d’informació turística a altres 
establiments que estiguin en contacte amb el públic, per tal de 
complementar els Serveis d’Informació, difusió i atenció turística. 

Tasques 

Organitzar sessions de formació 
Organitzar jornades de descoberta de l’entorn  
Proporcionar material de suport per l’usuari d’àmbit comarcal. 
Elaborar material digital per promocionar el projecte 

Agents i ens implicats 
 

Consell Comarcal i Diputació de Barcelona 

Destinataris de l’acció 
 

Entitats adherides actualment. 
Entitats potencials que es vulguin adherir al projecte. 

Resultats esperats de 
l’acció 

Major coneixement de la nostra destinació 
Millorar l’atenció al visitant 
Millorar la gestió interna de l’empresa o l’ens, per mitjà de les sessions de 
formació. 
Enfortir les relacions entre les diferents entitats participants 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL  

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

Nombre d’establiments adherits 
Nombre de sessions 

Data d’inici prevista 1T 2021 

Termini d’execució 

CONTINU - Organitzar sessions de formació 
CONTINU - Organitzar jornades de descoberta de l’entorn  
CONTINU - Proporcionar material de suport per l’usuari d’àmbit comarcal. 
CONTINU - Elaborar material per promocionar el projecte 

 



 

 

 

2.3 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

CARTA EUROPEA DE TURISME SOSTENIBLE DEL 
MONTSENY 

Descripció general  
Assistir a les reunions organitzades des del Parc Natural del 
Montseny per treballar en la Carta Europea de Turisme 
Sostenible. 

Tasques 

Assistir a les reunions programades 
Executar acords presos a les reunions 
Coordinar les accions amb l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
del Montseny  

Agents i ens implicats 
Tots els ajuntaments que formen part del Parc Natural, 
Diputació de Barcelona, Consell Comarcal Vallès Oriental 

Destinataris de l’acció 
Els turistes, visitants i residents que visiten el Parc Natural del 
Montseny 

Resultats esperats de l’acció 
Major coneixement del Parc Natural del Montseny per part 
dels turistes 
Turisme sostenible en l’àmbit del parc natural 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL 

Indicadors/ previsió de seguiment 
Nombre de reunions realitzades 
Accions dutes a terme 

Data d’inici prevista 1T 2021 

Termini d’execució 

CONTINU - Assistir a les reunions programades 
CONTINU - Executar acords presos a les reunions 
CONTINU - Coordinar les accions amb l’Oficina Tècnica de 
Parcs Naturals del Montseny 



 

 

 
 

2.4 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

ACCIONS DE FORMACIÓ ADREÇADES A PROFESSIONALS 
DEL SECTOR 

Descripció general  

Coordinar Tallers de formació en l’àmbit del turisme, dirigits a 
tots els empresaris i treballadors del sector coorganitzats pel 
Consell Comarcal, la Diputació de Barcelona i la Cambra de 
Comerç de Barcelona 

Tasques 

Definir i actualitzar les necessitats formatives del sector 
Conèixer les diferents ofertes formatives existents 
Organitzar els Tallers de Turisme 
Col·laborar amb escoles d’hoteleria i turisme del territori o 
comarques veïnes 

Agents i ens implicats Diputació de Barcelona, Cambra de Comerç i CCVO 

Destinataris de l’acció Empresaris i treballadors del sector turístic. 

Resultats esperats de l’acció 
Millorar la formació dels professionals  
Millorar la competitivitat del sector 
Respondre les necessitats dels empresaris del sector 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost: DESPESA DE PERSONAL 

Indicadors (previsió de seguiment): 

Nombre de formacions realitzades 
Nombre d’entitats implicades 
Nombre de participants públics i privats 
Nivell de satisfacció dels participants 

Data d’inici prevista 1T 2021 

Termini d’execució 

CONTINU – Definir i actualitzar les necessitats formatives del 
sector 
CONTINU – Conèixer les diferents ofertes formatives existents 
CONTINU – Organitzar els Tallers de Turisme 
CONTINU – Col·laborar amb escoles d’hoteleria i turisme del 
territori o comarques veïnes 



 

 

 

(N) 2.5 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

PROGRAMES ESPECÍFICS PER A ESTABLIMENTS 
TURÍSTICS 

Descripció general  
Desenvolupar accions i coordinar tasques amb associacions i 
empreses de serveis turístics per garantir una oferta turística de 
qualitat i sostenible. 

Tasques 

Actualitzar l’oferta de serveis turístics de la comarca 
(allotjaments, incloses àrees d’autocaravanes, restauració, 
activitats turístiques, etc.) 
Estudiar la situació actual i detectar les necessitats de l’oferta 
de serveis turístics. 

Agents i ens implicats CCVO, Associacions comarcals, empreses de servies turístics. 

Destinataris de l’acció Empreses del sector turístic. 

Resultats esperats de l’acció 
Millorar la qualitat dels serveis turístics  
Millorar la competitivitat del sector 
Respondre les necessitats dels empresaris del sector 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost: DESPESA DE PERSONAL 

Indicadors (previsió de seguiment): 
Nombre d’empreses registrades 
Nombre d’entitats implicades 

Data d’inici prevista 1T 2021 

Termini d’execució 
CONTINU – Actualitzar l’oferta de serveis turístics 
CONTINU – Estudiar la situació actual i detectar les necessitats 
de l’oferta 

 



 

 

 
  

EIX ESTRATÈGIC 3 COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ  

Objectiu estratègic 
Realitzar campanyes de comunicació turística a través de 
diferents mitjans per donar a conèixer la destinació turística del 
Vallès Oriental. 

3.1 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

MATERIAL AUDIOVISUAL 

Descripció general  Ampliar i mantenir el banc audiovisual i fer difusió del material 

Tasques, gestions i procediments 
necessaris per a dur a terme l’acció 

Ampliar el banc d’imatges 
Difondre el material audiovisual a les publicacions de 
TurismeVallès i a les xarxes. 

Agents i ens implicats 
 

Consell Comarcal Vallès Oriental i Ajuntaments  

Destinataris de l’acció 
 

Tots els agents relacionats amb el turisme del territori, Consell 
Comarcal Vallès Oriental 

Resultats esperats de l’acció 
Ampliar i donar a conèixer el banc de recursos audiovisuals del 
Vallès Oriental. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 2.000€ 

Indicadors/Previsió de seguiment 
Nombre d’imatges catalogades 
Nombre d’imatges i vídeos nous. 

Data d’inici prevista 1T 2021 

Termini d’execució 
CONTINU – Ampliar el banc d’imatges 
CONTINU - Difondre el material audiovisual a les publicacions 
de TurismeVallès 



 

 

 

3.2 
ÀMBIT DE 
TREBALL GESTIÓ DE CONTINGUT EN LÍNIA 

Descripció general de l’acció  Difondre informació de TurismeVallès als diferents mitjans: 
web, bloc, newsletter i xarxes social.  
Aquestes accions pretenen assolir un nivell de coneixement 
més elevat de la destinació turística del Vallès Oriental. 
Posicionar Turismevalles a totes les xarxes socials on tenim 
presència utilitzant la plataforma www.turismevalles.com com a 
eina de difusió i promoció de tota l’oferta turística del nostre 
territori 
Seguir amb la campanya del #benestar 

Tasques Fer seguiment de la informació visible sobre TurismeVallès i el 
Vallès Oriental a les diferents plataformes del sector 
Difondre les accions que es realitzen des de TurismeVallès i al 
territori a través dels  canal  especificats per a cada estratègia 
de comunicació 
Gestionar les xarxes socials 
Contractar publicitat a les xarxes socials 
Arribar als 100 subscriptors al Youtube de TurismeVallès per 
aconseguir la URL personalitzada 
Recopilar i publicar l’oferta turística de qualitat a la pàgina web 
de TurismeVallès 
Fer manteniment de la pàgina web de TurismeVallès 

Agents i ens implicats Consell Comarcal Vallès Oriental.  

Destinataris de l’acció 
 

Usuaris d’internet i xarxes socials que tinguin interès, o en 
puguin tenir, en visitar el Vallès Oriental. Tots els agents de 
territori que treballen en l’àmbit del turisme i amb les noves 
tecnologies. 

Resultats esperats de l’acció Incrementar el coneixement dels productes i serveis turístics 
del nostre territori. 
Incrementar el nombre de seguidors a la xarxa 
Incrementar la presència del territori del Vallès Oriental a les 
xarxes socials 
Potenciar l’ús de les noves tecnologies als recursos turístics 
Tenir un repositori amb tota l’oferta turística de qualitat al Vallès 
Oriental 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 2.000€ 

Indicadors/Previsió de seguiment Nombre d’elements de difusió realitzats per diferents mitjans 
Impacte d’aquests elements de difusió 
Nombre de visites als portals i xarxes en què participem 
Impacte produït d’aquestes visites 
Nombre d’establiments, d’activitats i esdeveniments publicats a 
la web de TurismeVallès 

Data d’inici prevista 1T 2021 

Termini d’execució 

CONTINU - Fer seguiment de la informació visible sobre 
TurismeVallès i el Vallès Oriental a les diferents plataformes 
del sector 
CONTINU - Difondre les accions que es realitzen des de 
TurismeVallès i al territori a través dels  canal  especificats per 
a cada estratègia de comunicació 
CONTINU - Gestionar les xarxes socials 
1T2021 - Contractar publicitat a les xarxes socials 
4T2021 - Arribar als 100 subscriptors al Youtube de 
TurismeVallès per aconseguir la URL personalitzada 



 

 

CONTINU - Recopilar i publicar l’oferta turística de qualitat a la 
pàgina web de TurismeVallès. 
CONTINU – Manteniment de la pàgina web de TurismeVallès 

 



 

 

 

3.3 
ÀMBIT DE 
TREBALL ACCIONS DE PROMOCIÓ GENÈRIQUES 

Descripció general de l’acció  Organitzar accions de promoció del territori des del Servei de 
Turisme, adequades a la situació actual, així com col·laborar 
en les accions organitzades per altres entitats com la 
Diputació de Barcelona i l’Agència Catalana de Turisme.  

Tasques, gestions i procediments 
necessaris per a dur a terme l’acció 

Col·laborar amb la confecció dels programes de visites 
proposats des de Diputació de Barcelona i l’Agència 
Catalana de Turisme 
Organitzar i participar en worshops i trips virtuals 
Fer el seguiment i l’acompanyament de l’acció 
Seguir desenvolupant la campanya de vídeo màrqueting 
iniciada l’any 2019: El Vallès Oriental: el Benestar que es 
comparteix 

Agents i ens implicats Empresaris turístics, Associacions d’empresaris, Diputació 
de Barcelona, Agència Catalana de Turisme, Ajuntaments de 
la comarca i Consell Comarcal del Vallès Oriental 

Destinataris de l’acció Prescriptors de la destinació del Vallès Oriental: agències de 
viatges, bloguers, periodistes, etc 

Resultats esperats de l’acció Incrementar el coneixement dels prescriptors sobre 
productes i serveis turístics del nostre territori. 
Incrementar el nombre de visitants i turistes als recursos que 
han participat a les diferents accions. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 24.000€ 

Indicadors/Previsió de seguiment Nombre d’activitats dutes a terme 
Nombre de participants a les diferents accions de promoció 
Demanda de turistes (nacionalitats) 

Data d’inici prevista 1T 2021 

Termini d’execució 

CONTINU - Col·laborar amb la confecció dels programes de 
visites proposats des de Diputació de Barcelona i l’Agència 
Catalana de Turisme 
CONTINU - Organitzar i participar en workshops i trips 
virtuals 
CONTINU - Fer el seguiment i l’acompanyament de l’acció 
CONTINU - Seguir desenvolupant la campanya de vídeo 
màrqueting iniciada l’any 2019: El Vallès Oriental: el 
Benestar que es comparteix 



 

 

 
 

3.4 
ÀMBIT DE 
TREBALL BCN CATALUNYA FILM COMMISSION 

Descripció general Treballar conjuntament amb el Barcelona Film 
Commission per tal de promoure i facilitar els rodatges al 
Vallès Oriental.  
Ajudar als professionals del món audiovisual en la 
preparació del seu rodatge, assessorant-los en la cerca 
de localitzacions, informant-los sobre les condicions de 
filmació i gestió de permisos a la comarca. 

Tasques Gestionar les peticions de localitzacions 
Cercar el millor espai per a les peticions de filmacions 

Agents i ens implicats Barcelona Film Commission, Ajuntaments de la comarca, 
agents del sector turístic de la comarca i Consell 
Comarcal Vallès Oriental 

Destinataris de l’acció Professionals del món audiovisual 
Barcelona Film Commission 

Resultats esperats de l’acció Millorar la gestió i l’acollida de rodatges a la comarca 
Posicionar el Vallès Oriental com una destinació apta per 
a fer rodatges 
Millorar el coneixement de la comarca del Vallès Oriental 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL 

Indicadors/Previsió de seguiment Nombre de filmacions realitzades 
Impacte d’aquestes filmacions 

Data d’inici prevista 1T 2021 

Termini d’execució 
CONTINU - Gestionar les peticions de localitzacions 
CONTINU - Cercar el millor espai per a les peticions de 
filmacions 



 

 

 

EIX ESTRATÈGIC 4 TURISME INTEL·LIGENT 

Objectiu estratègic 
Recollir les principals dades i indicadors turístics per tal de 
facilitar una presa de decisions responsable i intel·ligent per a 
tots els agents turístics. 

4.1 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

LABORATORI DE TURISME DE DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

Descripció general 

Participar a totes les sessions i jornades organitzades des del 
Laboratori de turisme. 
Col·laborar amb la recollida d’informació i amb els  diferents 
estudis del LabTurisme implementats a la comarca. 
Col·laborar amb la implementació i seguiment de la plataforma 
Tourism Data System a les empreses d’allotjament turístic de la 
comarca. 
Generar coneixement per a les entitats i agents turístics de la 
comarca a partir de les dades recopilades pel LabTurisme i el 
TDS. 

Tasques 

Assistir a les reunions convocades. 
Col·laborar amb les accions de sensibilització o jornades per la 
difusió amb l’objectiu d’aconseguir l’adhesió de més 
establiments 
Tractar les dades disponibles, facilitades pel LabTurisme i el 
TDS 
Comunicar als agents implicats les dades comarcals i 
municipals del Vallès Oriental 

Agents i ens implicats Diputació de Barcelona, Consell Comarcal 

Destinataris de l’acció Ajuntaments comarca, establiments i agents turístics del territori. 

Resultats esperats de l’acció 

Obtenir un major coneixement del perfil del visitant del nostre 
territori i dels nivells d’ocupació i demanda dels establiments 
turístics 
Millora en la presa de decisions 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL 

Indicadors/ previsió de seguiment 
Nombre de reunions que s’ha participat 
Percentatge d’establiments adherits al TDS 
Nombre de comunicacions fetes 

Data d’inici prevista 1T 2021 

Termini d’execució 

CONTINU - Assistir a les reunions convocades. 
CONTINU - Col·laborar amb les accions de sensibilització o 
jornades per la difusió amb l’objectiu d’aconseguir l’adhesió de 
més establiments 
CONTINU - Tractar les dades disponibles, facilitades pel 
LabTurisme i el TDS 
CONTINU - Comunicar als agents implicats les dades 
comarcals i municipals del Vallès Oriental 

 

4.2 
ÀMBIT DE 
TREBALL AGÈNCIA CATALANA DEL TURISME 

Descripció general  
 

Participar en les activitats que organitza l’Agència Catalana de 
Turisme  



 

 

Tasques Recollir la informació d’interès pel sector 
Difondre la informació d’interès pel sector  
Participar en les accions proposades per l’Agència Catalana de 
Turisme 

Agents i ens implicats Agència Catalana de Turisme i Consell Comarcal Vallès Oriental 

Destinataris de l’acció Ajuntaments i establiments turístics de la comarca 

Resultats esperats de l’acció Conèixer les accions que realitza l’Agència Catalana de Turisme 
Participar en aquelles accions que es considerin més adequades 
pels àmbits que es treballen 
Enfortir la relació entre els diferents agents turístics 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Calendari: Gener – Desembre  

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + FACTOR PROMOCIÓ 

Indicadors/Previsió de seguiment Nombre d’accions fetes 
Nombre d’empreses que han participat a les accions plantejades 

Data d’inici prevista 1T 2021 

Termini d’execució 

CONTINU - Recollir la informació d’interès pel sector 
CONTINU - Difondre la informació d’interès pel sector  
CONTINU - Participar en les accions proposades per l’Agència 
Catalana de Turisme. 



 

 

 

(N) 4.3 
ÀMBIT DE 
TREBALL DIRECCIÓ GENERAL DE TURISME 

Descripció general  
 

L’impost sobre les estades en establiments turístics és un 
tribut propi de la Generalitat de Catalunya que grava les 
estades dels visitants i turistes.  
Des del Consell Comarcal es gestiona la part provinent dels 
municipis que no arriben al mínim de recaptació per gestionar-
ho ells mateixos. 

Tasques Dur a terme les gestions administratives d’acceptació i 
justificació de la taxa 
Prioritzar accions que englobin el màxim nombre de municipis 
Prioritzar accions destinades a aquells municipis que 
ingressen la taxa turística a la bossa comuna comarcal 
Realitzar les accions escollides pels plenaris 

Agents i ens implicats Direcció General de Turisme, Agència Tributària de Catalunya 
i Consell Comarcal Vallès Oriental 

Destinataris de l’acció Ajuntaments comarca i establiments turístics del territori 

Resultats esperats de l’acció Promocionar la comarca 
Impulsar el turisme sostenible, responsable i de qualitat. 
Fomentar la creació dels productes turístics. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + TAXA 

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

Nombre d’accions fetes 

Data d’inici prevista 1T 2021 

Termini d’execució 

CONTINU - Dur a terme les gestions administratives 
d’acceptació i justificació de la taxa 
CONTINU - Proposar accions a fer 
CONTINU - Realitzar les accions escollides pels plenaris 

 



 

 

 

4.4 ÀMBIT DE TREBALL 
OBSERVATORI – CENTRE D’ESTUDIS DEL VALLÈS 
ORIENTAL 

Descripció general  Col·laborar amb l’actualització de la informació turística 
comarcal i dels seus municipis, així com de totes les 
dades involucrades en la presa de decisions en la gestió 
turística.  
Col·laborar amb la implantació de projectes d’Smart 
Tourism als diferents municipis de la comarca. 

Tasques Realitzar recerca d’informació als principals òrgans 
estadístics oficials en matèria de turisme 
Actualització de les bases de dades turístiques 
Recerca de projectes d’Smart Cities i Smart Tourism i 
donar-los a conèixer als municipis. 

Agents i ens implicats 
 

Consell Comarcal Vallès Oriental, agents públics i privats 
del territori  

Destinataris de l’acció 
 

Tots els agents relacionats amb el turisme del territori, 
Consell Comarcal Vallès Oriental 

Resultats esperats de l’acció Aconseguir una presa de decisions conscient i adequada 
segons les necessitats actuals del sector i del territori. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL 

Indicadors/Previsió de seguiment Nombre de col·laboracions realitzades 

Data d’inici prevista 1T 2021 

Termini d’execució 

CONTINU - Realitzar recerca d’informació als principals 
òrgans estadístics oficials en matèria de turisme 
CONTINU - Actualització de les bases de dades 
turístiques 
CONTINU - Recerca de projectes d’Smart Cities i Smart 
Tourism i donar-los a conèixer als municipis. 



 

 

 
 

EIX ESTRATÈGIC 5 
 
 

ASSESSORAMENT I GOVERNANÇA 
 

Objectiu estratègic Treballar en xarxa per aconseguir un sector turístic coordinat i alhora 
crear sinèrgies per potenciar la Destinació Turística Barcelona. 

5.1 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

PLENARIS POLÍTICS 
 

Descripció general Plantejar les línies estratègiques del territori conjuntament amb els 
regidors i consensuar els plans de treball 

Tasques Convocar reunions  
Aprovar esborranys de documents de treball 
Elaborar actes reunions 
Executar acords presos a les reunions 

Agents i ens implicats Consell Comarcal, regidors de turisme de la comarca 

Destinataris de l’acció Regidors de turisme dels municipis del Vallès Oriental 

Resultats esperats de l’acció Major implicació dels regidors del territori 
Concertació entre tots els regidors 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL 

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

Nombre de reunions realitzades 
Nombre d’assistents a les reunions 
Nombre d’acords presos 

Data d’inici prevista 1T 2021 

Termini d’execució 

CONTINU - Convocar reunions  
CONTINU - Aprovar esborranys de documents de treball 
CONTINU - Elaborar actes reunions 
CONTINU - Executar acords presos a les reunions 

 



 

 

 

5.2 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

PLENARIS TÈCNICS-PRIVATS 
 

Descripció general  Treballar conjuntament amb els tècnics del territori i les associacions 
del sector turístic per consensuar els plans de treball del servei de 
TurismeVallès. 

Tasques Convocar reunions  
Redactar esborranys de documents de treball 
Elaborar actes reunions 
Executar acords presos a les reunions 

Agents i ens implicats Consell Comarcal, tècnics de turisme de la comarca i associacions 
privades 

Destinataris de l’acció Tècnics de turisme dels municipis del Vallès Oriental 
Associacions d’empresaris de turisme del Vallès Oriental 

Resultats esperats de l’acció Aconseguir una major implicació dels tècnics del territori i de les 
entitats 
Coordinar les accions entre tots els municipis i agents privats 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL 

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

Nombre de reunions realitzades 
Nombre d’assistents a les reunions 
Nombre d’acords presos 

Data d’inici prevista 1T 2021 

Termini d’execució 

CONTINU - Convocar reunions  
CONTINU - Aprovar esborranys de documents de treball 
CONTINU - Elaborar actes reunions 
CONTINU - Executar acords presos a les reunions 



 

 

 

5.3 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

JORNADA TURISME VALLÈS 

Descripció general  
 

Organitzar una jornada de relació, entre els diferents agents turístics 
del territori, per tractar temes d’interès pel sector.  Lliurar els 
distintius PIT i Compromís Biosphere.  

Tasques Planificar la jornada i les activitats a realitzar 
Contactar amb els ponents 
Fer difusió de l’esdeveniment entre tot el sector turístic del Vallès 
Oriental. 
Fer la valoració de la jornada un cop realitzada per tal de treure’n les 
conclusions pertinent 

Agents i ens implicats 
 

Consell Comarcal, Diputació de Barcelona, Agència Catalana de 
Turisme, ajuntaments del Vallès Oriental i entitats del sector turístic. 

Destinataris de l’acció 
 

Regidors i tècnics de turisme del Vallès Oriental, associacions 
d’empresaris turístics del Vallès Oriental, entitats públiques i 
privades de turisme de l’àmbit comarcal. 

 
Resultats esperats de l’acció 

Millorar el coneixement de la situació del turisme al Vallès Oriental 
Millorar la xarxa de relacions entre els agents del territori. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 3.000€ 

Indicadors / Previsió de 
seguiment 

Nombre d’agents participants 
Nivell de satisfacció dels assistents 
Nombre d’acords presos 

Data d’inici prevista 1T 2020 

Termini d’execució 

2T2021 - Planificar la jornada i les activitats a realitzar 
2T2021 - Contactar amb els ponents 
2T2021 - Fer difusió de l’esdeveniment entre tot el sector turístic del 
Vallès Oriental. 
2T2021 - Fer la valoració de la jornada un cop realitzada per tal de 
treure’n les conclusions pertinent 



 

 

 

5.4 
ÀMBIT DE 
TREBALL SUPORT ALS MUNICIPIS 

 
Descripció general 

Oferir suport als municipis del territori en totes les consultes que ens 
facin arribar.  
Col·laborar amb els ajuntaments en totes aquelles accions que 
considerin que TurismeVallès ha d’estar present. 

Tasques Recollir les demandes fetes pels ajuntaments 
Donar resposta a les demandes fetes 

Agents i ens implicats 
 

Consell Comarcal Vallès Oriental 

Destinataris de l’acció 
 

Ajuntaments de la comarca 

Resultats esperats de l’acció 
 

Donar major resposta a les demandes dels ajuntaments 
Incrementar de les relacions entre els ajuntaments i el Consell 
Comarcal 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL 

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

Nombre de demandes fetes 
Nombre de respostes fetes 

Data d’inici prevista 1T 2021 

Termini d’execució 
CONTINU - Recollir les demandes fetes pels ajuntaments 
CONTINU - Donar resposta a les demandes fetes 

 



 

 

 
 

5.5 
ÀMBIT DE 
TREBALL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA 

 
Descripció general 

Mitjançant convenis amb els ajuntaments, es proposta oferir el servei 
de prestació d’assistència tècnica, en matèria de turisme, als diferents 
ajuntaments del Vallès Oriental, per tal de millorar la gestió turística 
municipal.  

Tasques Recollir sol·licituds del servei fetes pels ajuntaments 
Crear convenis amb els ajuntaments, en funció de la capacitat de 
personal del Consell Comarcal. 
Donar resposta a les accions dels convenis realitzats 

Agents i ens implicats Consell Comarcal Vallès Oriental 

Destinataris de l’acció Ajuntaments de la comarca 

Resultats esperats de l’acció 
 

Millorar el servei de turisme i la competitivitat dels municipis. 
Incrementar les relacions entre els ajuntaments i el Consell Comarcal 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL  

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

Nombre de sol·licituds fetes 
Nombre de convenis realitzats 

Data d’inici prevista 1T 2021 

Termini d’execució 

CONTINU - Recollir sol·licituds del servei fetes pels ajuntaments 
CONTINU - Crear convenis amb els ajuntaments, en funció de la 
capacitat de personal del Consell Comarcal. 
1T-4T2021 - Donar resposta a les accions dels convenis realitzats 

 



 

 

 

5.6 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

CONSORCI DE PROMOCIÓ ENOTURÍSTICA DEL TERRITORI DO 
ALELLA 

Descripció general Difondre les accions proposades i dutes a terme des del consorci de la 
Denominació d’Origen Alella. 

Tasques Recopilar la informació rebuda 
Difondre informació del consorci de la DO Alella al nostre territori 

Agents i ens implicats Consell Comarcal Vallès Oriental, DO Alella 

Destinataris de l’acció Ajuntaments territori i ciutadania en general 

Resultats esperats de l’acció Incrementar el coneixement de les accions dutes a terme pel consorci DO 
Alella 
Interrelacionar les accions del consorci DO Alella i les de TurismeVallès 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 2.000€ (TAXA TURÍSTICA) 

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

Nombre d’accions que es difonen 
Nombre de participants a les accions de la DO d’Alella 

Data d’inici prevista 1T 2021 

Termini d’execució 
CONTINU - Recopilar la informació rebuda 
CONTINU - Difondre informació del consorci de la DO Alella al nostre 
territori 

 



 

 

 
 

5.7 
ÀMBIT DE 
TREBALL CERCLES DIBA 

Descripció general de l’acció Participar als Cercles de Turisme de la Diputació de Barcelona en funció 
de les temàtiques i diferents grups de treball. 
Participar a la Jornada anual dels Cercles de Turisme 

Tasques Participar a la comunitat virtual 
Introduir informació de recursos turístics i activitats 
Assistir a les diferents reunions i a la jornada dels Cercles de Turisme 

Agents i ens implicats Diputació de Barcelona i Consell Comarcal Vallès Oriental 

Destinataris de l’acció Ajuntaments territori, empreses privades i Consell Comarcal 

Resultats esperats de l’acció Incrementar el grau de coneixement dels recursos turístics de la comarca. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL 

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

Nombre de recursos publicats a la plataforma virtual dels cercles 
Nombre de participants del Vallès Oriental als cercles 

Data d’inici prevista 1T 2021 

Termini d’execució 

CONTINU - Participar a la comunitat virtual 
CONTINU - Introduir informació de recursos turístics i activitats 
CONTINU - Assistir a les diferents reunions i a la jornada dels Cercles de 
Turisme 

 



 

 

 
PROJECTE SINGULAR 2021 
 
INTRODUCCIÓ 
La situació actual ha fet que totes les persones ens replantegem el que teníem conegut fins abans de 
l’arribada de la COVID-19. La pandèmia ha portat al món a una aturada forçosa, i el sector turístic ha 
estat un dels grans sectors econòmics que s’han vist més afectats. En el marc d’incertesa en el que 
ens movem és bàsic transmetre informació actualitzada i fiable, tant per als turistes com per al sector 
professional de casa nostra. 
 
El turisme és un sector de gran importància i cal treballar per a construir el nou model turístic del futur, 
un futur molt proper que es basarà en la sostenibilitat ambiental, econòmica, cultural i social.  
 
Des del Servei de Turisme del Consell Comarcal del Vallès Oriental, juntament amb tot el sector 
turístic de la comarca, treballem per fomentar un turisme sostenible i responsable com a sector 
econòmic dinamitzador del territori. 
 
 
OBJECTIUS ESTRATÈGICS 
El projecte singular d’enguany s’emmarca en el tercer objectiu estratègic del Pla d’Acció 2021: 
Promoure el turisme a la comarca i posicionar el producte turístic sostenible i de qualitat a mercats 
locals, nacionals i internacionals. 
 
 
DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE 
El projecte singular que es proposa per l’any 2021 te com objectiu donar a conèixer els recursos 
turístics de la comarca a totes aquelles persones que es mouen per les principals vies de 
comunicació que travessen el Vallès Oriental o que són properes a la comarca. Aquest es basa en la 
realització d’una campanya de comunicació, en la que hi hagi la pàgina web www.turismevalles.com, 
de gran format en tanques publicitàries.  
 
Una tanca publicitària és un suport pla sobre el qual es fixen cartell publicitaris. Les tanques s'han 
convertit en part habitual del paisatge urbà i interurbà presentant un missatge publicitari. 
 
La creativitat de les tanques publicitàries sol ser una de les característiques més rellevants i 
diferencials d’altres elements de publicitat. Gràcies a les seves dimensions crida més l’atenció. 
 
Els resultats que esperem obtenir amb el projecte singular són: 
Millorar el coneixement dels recursos turístics de la comarca. 
 
Ser un reclam per a tots els conductors que circulen per les vies de comunicació escollides per a la 
campanya. 
 
Millorar la imatge turística del Vallès Oriental. 
 
Incentivar l’economia local dels municipis de la comarca. 
 
Les vies de comunicació que el Plenari Tècnic i Privat i el Plenari Polític han escollit són l’AP/, la C32 i 
la NII. 
 
RELACIÓ D’ACCIONS A DESENVOLUPAR 
Contractar diferents tanques publicitàries ubicades a les següents vies de comunicació escollides. 
 
Realitzar una campanya de comunicació turística dels recursos de la comarca. 
 
Vincular la campanya a les altres accions de comunicació que es portin a terme al llarg de l’any, així 
com a la pàgina web www.turismevalles.com  



 

 

 
 
DESTINATARIS DEL PROJECTE SINGULAR 
Pel que fa al perfil del viatger, veiem que tots aquells ciutadans que puguin viatjar ho faran, tenint en 
compte les mesures de seguretat establertes. El turisme de proximitat i els viatges familiars i amb 
amics en cotxe són els que primer es recuperaran, mentre es posposa per més endavant el retorn 
dels grans recorreguts cap a països estrangers. 
 
El públic objectiu al qual ens dirigim amb la realització del projecte singular és:  
 
Públic de proximitat que es desplaça amb el seu vehicle. 
 
Públic internacional, especialment públic francès, que es desplaça amb el seu vehicle propi. 
 
 
INDICADORS / PREVISIÓ DE SEGUIMENT 
Per poder fer una previsió de seguiment de les accions, es proposen el indicadors següents: 
 
Nombre de visites realitzades a la pàgina web des de l’inici de la campanya. 
 
Nombre de vehicles que circulen per les vies. 
 
Nombre de consultes turístiques rebudes des de l’inici de la campanya. 
 
 
CRONOGRAMA 
A l’hora d’executar el projecte, es proposa la temporització següent: 
 

ACCIONS 2020 

CREACIÓ DE PRODUCTE TURÍSTIC T1 T2 T3 T4 

Projecte singular 

Briefing de la campanya i realització d’arts 
finals i col·locació dels anuncis 

    

Exposició dels anuncis     

 
 
PRESSUPOST 
La partida pressupostaria per a l’execució d’aquest projecte es preveu, per una banda, amb despesa 
de personal amb la col·laboració alhora de realitzar el briefing creatiu i el seguiment del projecte. Per 
una alta banda, es preveu una partida pressupostaria de 25.000€ per fer la contractació de les 
tanques publicitàries. 
 
RECURSOS HUMANS 
 

Nom i càrrec Jornada 
laboral 

Dedicació  
 

Nuria Nadal  
Tècnica de turisme 

37,5h 100% a turisme 

Sandra Rodà 
Tècnica de turisme 

37,5h 100% a turisme  

Marta Cañas 
Administrativa Àrea Desenvolupament Local 

37,5h 60% a turisme 

Amèlia Beinat 
Auxiliar Administrativa Àrea 
Desenvolupament Local 

37,5 h 30% a turisme 

Esther Garcia 
Cap de Comunicació 

37,5 h 5% a turisme 



 

 

 
 
 
 
PRESSUPOST DE LES ACCIONS  
 
FINANÇAMENT PREVIST PER A LES ACCIONS 
Turisme de compres 1.400,00 €  
Turisme actiu i de natura 600,00 €  
Turisme gastronòmic i productes proximitat 3.000,00 €  
Turisme d’esdeveniments d’oci i negoci 3.000,00 €  
Material Audiovisual 2.000,00 €  
Gestió contingut en línia 2.000,00 €  
Accions de promoció genèriques 24.000,00 €  
Jornada Turisme Vallès 3.000,00 €  
TOTAL ACCIONS 39.000,00 €  
 
PRESSUPOST DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
Cost personal 76.000,00 € 
Projecte Singular 25.000,00 € 
Accions 39.000,00 € 
Total 140.000,00 € 
 
Per tant, PROPOSO,  
 
Aprovar el Pla de d’Acció del Servei de Turisme per a l’any 2021, supeditat a l’aportació econòmica 
de Diputació de Barcelona en el marc del contracte programa.” 

 
2. L’11 de novembre de 2020 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 

ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 68 de la Llei de turisme disposa que corresponen als ajuntaments, sens 

perjudici de les competències establertes per la legislació de règim local, les atribucions 
següents: 
 
a) La promoció i la protecció dels recursos turístics d’interès municipal.  
.../... 
d) L’elaboració dels instruments de planejament que tenen atribuïts d’acord amb la 
legislació vigent.  
.../....  
h) La participació en el procés d’elaboració del Pla de turisme de Catalunya.  
i) L’exercici de les competències turístiques que els delega o els assigna l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb allò establert per la legislació de règim 
local. 
 
L’article 70 de la Llei de turisme disposa que corresponen als consells comarcals, sens 
perjudici de les competències establertes per la legislació de règim local, entre d’altres, 
les atribucions següents: 
 
a) La declaració de recursos turístics d’interès comarcal, la protecció i el foment 
d’aquests recursos i, si escau, la iniciativa perquè siguin declarats recursos turístics 
essencials.  



 

 

 
b) La coordinació dels municipis de la comarca, si obté la declaració de comarca 
d’interès turístic o si més d’un dels municipis que la integren obté la de municipi turístic, 
en els termes establerts per la legislació de règim local.  
 
c) La col·laboració en les iniciatives empreses per l’Administració de la Generalitat per 
promoure la imatge de Catalunya com a marca turística.  
 
d) La promoció dels recursos turístics de la comarca.  
 
e) La iniciativa per a obtenir la qualificació de comarca d’interès turístic o les 
denominacions geoturístiques que coincideixin amb llur àmbit territorial.  
 
f) La creació i el sosteniment de l’oficina comarcal d’informació turística corresponent, 
que tenen caràcter obligatori en el cas que la comarca sigui declarada d’interès turístic, i 
potestatiu en la resta de casos.  
 
g) L’emissió d’informes en relació amb les sol·licituds presentades pels municipis de llur 
àmbit territorial per a esdevenir municipis turístics.  
 
h) La participació en el procés d’elaboració del Pla de turisme de Catalunya.  
 
i) L’exercici de les competències turístiques que els delega o els assigna l’Administració 
de la Generalitat, d’acord amb el que estableix la legislació de règim local.  

 
Correspon també als consells comarcals, en relació amb les activitats i els serveis 
turístics de competència municipal:  

 
a) Establir i prestar els serveis mínims inherents a la condició de municipi turístic, en cas 
de dispensa o en els supòsits especials establerts per la legislació de règim local.  
 
b) Exercir, per delegació o per conveni, competències municipals.  
 
c) Establir i prestar serveis o dur a terme obres, amb caràcter complementari dels 
serveis i les obres municipals. 

 
2. L’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 

disposa que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves 
competències, pot promoure tota classe d’activitats i prestar els  serveis públics que 
contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. El Text refós 
de la llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril conté la mateixa previsió –article 66.1-. 
 
I en tot cas, d’acord amb el que disposa l’epígraf 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril el 
municipi exercirà competències en els termes de la legislació de l’Estat i de les 
comunitats autònomes en matèria de turisme; que l’article 66.3 del Text refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya assigna com a pròpies en aquesta matèria. 
 

3. L’article 14.2.g) del Text refós de Llei de l’organització comarcal aprovada per Decret 
Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa que el Ple és el competent per aprovar els 
plans comarcals. 

 



 

 

 
Per això, 
 
PROPOSO, al Ple que acordi:  
 
1. Aprovar el Pla d’accions de turisme per a l’any 2021 transcrit en l’informe de la relació 

de fets.  
 

2. Condicionar l’acord precedent al finançament de la Diputació de Barcelona.  
 

3. Notificar aquests acords a la Diputació de Barcelona i traslladar-lo als ajuntaments 
interessats.” 

 
El president 
 
Alguna intervenció? 
 
El senyor Àlex Valiente Almazan 
 
Sí senyor president, bàsicament volia fer 5 cèntims als consellers i conselleres, a finals 
d’octubre vam fer la convocatòria del plenari tècnic públic i privat i el plenari polític, deixeu-
me que abans a l’iniciar l’explicació d’aquest punt doni les gràcies en primer lloc als 
ajuntaments i també a les associacions i als gremis vinculades al mon del turisme per la 
seva participació en aquestes dues sessions, que van ser molt participades i enriquidores, i 
com no, a l’equip de l’àrea per tot l’esforç realitzat i la presentació didàctica i dinàmica que 
van preparar. 
 
En aquestes sessions es va donar compte del pla d’acció 2020 i tothom va poder fer les 
seves valoracions, i posteriorment els membres assistents, van poder treballar conjuntament 
les línies de treball que han de ser les principals per impulsar el turisme a la nostra comarca 
de cara al 2021.  
 
Seguim apostant per la cogovernança, com no pot ser d’altra forma, però encara posant-nos 
més al serveis dels municipis i dels professionals del sector, perquè quan abans millor 
reprenguin la seva activitat normal dins de ho normal que pot ser la seva activitat arrel de les 
circumstàncies, més positiu serà per tota la nostra comarcal. Aquest és el nostre primer 
objectiu, perquè entenem que com a administració l’ajuda al sector ha de ser prioritària dins 
del nostre llistat de tasques.  
 
El pla d’acció del 2021 es basa en 5 eixos diferenciats però enllaçats entre ells, crear 
producte turístic que identifiqui la nostra comarca, un segell de qualitat que ja tenim i que 
ens identifiqui davant la resta de propostes turístiques, visualitzar els pols d’atracció que en 
el teixit turístic tenim en el nostre territori. Un altre eix és el turisme de qualitat i sostenible, 
aquest és el que oferim a la nostra comarca, i es potencia implementant programes 
estratègics d’àmbit comarcal i provincial com pot ser el compromís Biosphere o els punts 
d’informació turística, i adaptant-nos també a nous productes de turisme sostenible. El 
turisme intel·ligent seria el tercer, recollim les principals dades dels indicadors turístics per 
tal de facilitar una presa de decisions responsables i intel·ligents per tots els agents turístics 
de la comarca, el quart seria la cogovernança, que ja feia esment abans, i finalitzaríem amb 
la comunicació i la promoció, fent accions concretes per promoure el sector turístic 
comarcal. 
 



 

 

Precisament dins d’aquest últim eix, aniria destacat el projecte singular que han escollit els 
participants en les sessions, que seria visualitzar la nostra comarca en tant que es pugui 
situar a vies de les carreteres que ens envolten, una campanya que amb una imatge volem 
destacar tot el que es pot trobar al nostre territori, i ho deixaria a la seva consideració. 
 
El president 
 
Molt bé, alguna intervenció més? 
 
El senyor Enric Gisbert i Tomàs 
 
Gràcies, jo Àlex et vull donar la benvinguda, que gairebé no ho he pogut fer abans, entenc 
que aquest pla d’acció és un pla que gairebé te’l trobes, i per tant no tinc res a dir-te en 
aquest sentit personalment com a conseller, el que voldria explicar és el nostre sentit del vot 
que serà d’abstenció, i sempre en el sentit de reclamar el mateix, és a dir, el turisme al 
Vallès Oriental continua sent una germana pobreta, de tot el pla d’acció, la despesa que es 
farà és de 39.000 euros, per posar un exemple, Granollers s’ha gastat en un vídeo 
promocional del comerç 55.000 euros, per tant 39.000 euros en accions continua sent molt 
pobre, la pandèmia demostra que necessitem donar a un sector que se’ns està morint a 
passos agegantats necessita molt més gas i per tant, el dia a dia que tenim el turisme al 
Vallès Oriental continua sent que l’equip de la Núria, de la Marta, fan el que poden amb el 
Sicted, fan una feina brillant però no dona més de sí, veig que amb d’altres departaments 
com hisenda, ho acabem ara d’aprovar, hi haurà més contractacions i a turisme continuen 
ofegats, amb poc pressupost i per tant, vull entendre que depèn del departament sí que es 
pot aconseguir pressupost i depèn de quin departament no. Perquè el turisme continua sent, 
repeteixo, aquella cosa que tenim una mica per quedar bé o no se perquè la tenim, però  
considero que l’abstenció, tot i tenir la confiança en l’Àlex, que sabràs treballar el tema, és a 
dir, objectiu tenir 100 subscriptors a Youtube, home, és com poc seriós, però és realitat, amb 
la gent que hi tenim treballant no podem fer gaire cosa més, per tant ens falten recursos 
econòmics i de personal, dins el Consell Comarcal entenc que tot té el seu ritme, però sí que 
crec que pensant en un pressupost de 2022, això s’hauria de treballar d’una altra manera 
perquè realment el turisme ja ho sabeu tots com està, i necessitarem que al 2022 això 
s’agafi molta volada, vull dir en quant a visualització i gent i mans per poder-ho treballar, i 
per tant, acabo, el sentit de l’abstenció és per seguir lluitant perquè la conselleria de Turisme 
podeu lluitar per més recursos. 
 
El president 
 
Molt bé, alguna intervenció més? 
 
El senyor Àlex Valiente Almazan 
 
Sí, responent a l’Enric, no se si hi ha alguna paraula més, però abans de tot agrair-te les 
paraules, el to també, com ha dit abans el conseller, nosaltres creiem que sí, és veritat que 
el pressupost és minso, però estem fent un treball enorme i això és gràcies, primer a l’equipt 
tècnic i també a les associacions, al gremi i als ajuntaments. Per tant, òbviament lluitarem 
perquè podem tenir més pressupost en altres anys, però al nostre treball ens queda molt 
camí per recórrer, heu participat a les sessions de treball i esperem que, no ho dubto com a 
conseller, que ens trobarem a moltes sessions més, i estenc la mà al vostre grup i a la resta 
de grups polítics perquè hi podem treballar conjuntament i buscar solucions perquè és veritat 
que el sector turístic actualment està passant una situació molt complicada, l’equip tècnic ja 
m’ha sentit dir que totes les idees, per molt esbojarrades que puguin ser, seran benvingudes 



 

 

perquè entenem que d’idees esbojarrades surten grans projectes. Amb la qual cosa, 
esperem que podem treballar conjuntament. 
 
El president 
 
Alguna intervenció més? Passem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 22 vots a favor de, per part del Grup Comarcal Socialista, 
els senyors i les senyores Emiliano Cordero Soria, Eva Maria Díaz Medina, Marialluïsa Ferré 
García, Maria del Mar Hernández Sánchez, Francesc Juzgado Mollá, Joan Ramon i 
Bernabé, Francesc Sánchez Castilla, Juan Manuel Segovia Ramos, Catalina Siles Royo, 
Alex Valiente Almazán i Eduard Vallhonesta Alarcón; per part del Grup Comarcal Junts per 
Catalunya (Junts), els senyors i les senyores Gemma Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, 
Francesc Colomé Tenas, Joan Daví Mayol, Joan Pons Fiori i Marc Uriach Cortinas; per part 
del Grup Comarcal En Comú Guanyem, els senyors Jordi Manils Tavio i José Antonio 
Montero Domínguez; i per part del Grup Comarcal Ciutadans, la senyora Susana Barroso 
Valverde i el senyor Manuel Losada Seivane i per part del Grup Comarcal CUP Vallès 
Oriental – Amunt el senyor Luís Toral Ortega. I les 11 abstencions de, per part del Grup 
Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores Marc Candela i 
Callado, Núria Carné i Navarro, Anna Cella i Navarro, Assia Cherdal i Roukha, Joan Josep 
Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomàs, Pamela Isús i Sauri, Ignasi Martínez Murciano, 
Magalí Miracle i Rigalós, Imma Ortega i Martí i Marina Planellas i Alegre. 
 
 
17. Aprovar el Protocol addicional de finançament al conveni per a l’elaboració, la 
concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme 2018-2021 
amb diversos ajuntaments, per a l’any 2021. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Turisme, d’11 de novembre de 2020, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 4 de novembre de 2020, el senyor Ignasi Valls Vilaró, gerent, ha emès l’informe 

següent: 
 
“ 
1. L’article 70 de la Llei de Turisme disposa que corresponen als consells comarcals, entre d’altres, 

les atribucions en promoció dels recursos turístics de la comarca, i exercir, per delegació o per 
conveni, competències municipals. 

 
2. La missió de les polítiques públiques de turisme del Consell Comarcal del Vallès Oriental és 

fomentar un turisme sostenible i responsable com a sector econòmic dinamitzador del territori. 
 

3. Els objectius estratègics de les polítiques publiques de turisme del Vallès Oriental queden recollits 
en el Pla d’Acció 2021. Aquests són els següents: 

 

1. Potenciar la creació i la comercialització de producte turístic en base a les necessitats del 
sector (oferta i demanda). 

 

2. Millorar i fomentar la competitivitat i qualitat dels serveis turístics de la comarca. 
 

3. Promoure el turisme a la comarca i posicionar el producte turístic sostenible i de qualitat a 
mercats locals, nacionals i internacionals. 

 



 

 

4. Incorporar estratègies turístiques intel·ligents. 
 

5. Enfortir la xarxa entre els diferents agents turístics del territori i vetllar per la seva 
coordinació amb la Destinació Barcelona. 

 
4. El Pla de Turisme és l’instrument de planejament mitjançant el qual els ajuntaments i el 

Consell Comarcal, conjuntament amb el sector privat, i d’acord amb la Diputació de 
Barcelona, concerten polítiques públiques de turisme al Vallès Oriental. 
 

5. Les aportacions dels ajuntaments es calculen tenint en compte un pes del 75% del nombre 
d’habitants de cada municipi i un pes del 25% del nombre de places d’allotjament recollides a 
l’IDESCAT, que es calcula de la següent manera: 

 
Qm = 0,75x  PA   x hm     + 0,25x    PA   x  pam 

                  Hm                                       PAm                     
 

Els paràmetres són: 
 
Qm = Quota individual per ajuntament 
PA = Pressupost anual no finançat pels conceptes inclosos en els epígrafs a), c), d) i e) 
de l’epígraf 3 d’aquest conveni, que per l’any 2020 correspon a 40.000 euros. 
hm = Nombre d’habitants de cada municipi Font: Idescat. Padró municipal d’habitants  
El nombre d’habitants de cada municipi és el que publica l’Institut d’Estadística de 
Catalunya (IDESCAT) com a resultat de la revisió del padró municipal d’habitants aprovat 
per cada ajuntament. Les xifres oficials de població dels municipis s'obtenen anualment 
amb data de referència 1 de gener de cada any. 
 

Hm = suma dels habitants del municipis del Vallès Oriental 
Pam= suma de les  places d ’a l lo t jaments dels  munic ipis  del  Val lès 

Oriental  
Pam= places d ’a l lo t jam ent de cada munic ip i  Font: Idescat, a partir de les dades 
del Departament d'Empresa i Ocupació 
 
El nombre de places d’allotjament correspondrà al nombre de places que per aquest 
concepte consti en la publicació més recent a l’IDESCAT. Actualment, s’inclouen en 
aquest concepte les places de turisme rural, de càmping, habitatges d’ús turístic i 
hoteleres. No obstant això, es comptabilitzaran els altres tipus de places d’allotjament a 
partir de la seva publicació a l’IDESCAT.  
 

6. Per l’any 2021, l’import corresponent al concepte PA de la fórmula de l’apartat precedent 
s’apuja un 1% essent: quaranta mil quatre cents euros (40.400 euros), excloent el municipi de 
la Llagosta, i queda de la següent manera: 

 
Càlcul del Conveni de Turisme 2021 

  
Places  

  DESPESA 
40.400€ 
 

POBLACIÓ 
2019 

Hoteleres Càmpings 
Turisme 
rural 

Habitatges 
ús turístic TOTAL 

PLACES 

Càlcul 
Conveni 
2021 

Aiguafreda 2.504 15 0 0 22 37 235,28 € 

Ametlla del Vallès, l' 8.462 0 0 30 55 85 747,74 € 

Bigues i Riells 9.092 26 0 19 6 51 755,71 € 

Caldes de Montbui 17.554 350 516 0 99 965 2.483,89 € 

Campins 529 0 0 12 6 18 61,75 € 

Canovelles 16.629 20 0 0 39 59 1.341,64 € 

Cànoves i Samalús 3.117 22 0 25 28 75 327,10 € 

Cardedeu 18.357 81 0 7 44 132 1.560,14 € 

Figaró-Montmany 1.114 5 0 19 6 30 120,68 € 

Fogars de Montclús 470 79 750 43 44 916 1.119,27 € 

Franqueses del Vallès, les 20.092 178 0 4 22 204 1.777,99 € 

  



 

 

Garriga, la 16.514 284 0 0 61 345 1.671,09 € 

Granollers 61.275 1.207 0 0 55 1.262 6.179,13 € 

Gualba 1.500 21 324 0 83 428 620,91 € 

Lliçà d'Amunt 15.256 0 0 18 88 106 1.292,21 € 

Lliçà de Vall 6.542 0 0 0 17 17 520,47 € 

Llinars del Vallès 9.938 0 0 66 44 110 890,20 € 

Martorelles 4.801 0 0 0 0 0 367,20 € 

Mollet del Vallès 51.318 635 0 0 0 635 4.676,03 € 

Montmeló 8.755 58 0 0 0 58 738,22 € 

Montornès del Vallès 16.393 24 0 15 6 45 1.307,03 € 

Montseny 342 116 429 50 50 645 788,98 € 

Parets del Vallès 19.082 64 0 0 0 64 1.535,17 € 

Roca del Vallès, la 10.650 0 0 0 50 50 873,69 € 

Sant Antoni de Vilamajor 6.135 16 0 8 61 85 569,76 € 

Sant Celoni 17.904 171 0 27 11 209 1.616,56 € 

Sant Esteve de 
Palautordera 2.820 32 0 18 55 105 339,87 € 

Sant Feliu de Codines 6.259 0 0 0 33 33 517,75 € 

Sant Fost de 
Campsentelles 8.737 0 0 0 83 83 766,41 € 

Sant Pere de Vilamajor 4.472 0 0 29 105 134 500,52 € 

Santa Eulàlia de Ronçana 7.288 0 210 25 28 263 868,46 € 

Santa Maria de Martorelles 893 0 0 0 0 0 68,30 € 

Santa Maria de 
Palautordera 9.423 32 0 25 77 134 879,19 € 

Tagamanent 323 0 0 15 17 32 62,55 € 

Vallgorguina 2.891 0 0 15 110 125 368,95 € 

Vallromanes 2.579 190 510 14 72 786 1.126,83 € 

Vilalba Sasserra 716 0 0 0 0 0 54,76 € 

Vilanova del Vallès 5.432 197 0 0 17 214 668,56 € 

Vallès Oriental  396.158 3.823 2.739 484 1.494 8.540 40.400,00 € 

        FONT: IDESCAT.  
Dades Població: Padró municipal d'habitants per sexe. Xifres oficials. Municipis de la comarca. Vallès Oriental. 
2019 
Dades Places: Allotjaments turístics 2018. Oferta municipal d'establiments turístics de la Generalitat de 
Catalunya. Aquest any s'han afegit les dades d'habitatges d'ús turístic. 
(Enllaç a la base de dades) 

 
 
Per tot això PROPOSO, 
 

1. Aprovar l’addenda corresponent al Pla d’Acció de TurismeVallès per a l’any 2021.” 

 
 
2. L’11 de novembre de 2020 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 

ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 1.1 de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya, en endavant Llei 

de turisme, estableix que és objecte de la llei regular l’ordenació i la promoció del turisme. 
Als efectes d’aquesta llei –article 2 c)- s’entén per administracions turístiques els ens i els 
òrgans públics amb competències sobre l’activitat i els serveis turístics, i els organismes 
que, per raó de llur creació, adscripció o participació, hi resten vinculats, sigui quina sigui 
llur naturalesa jurídica; que han de perseguir les finalitats enumerades a l’article 3 de la 
mateixa Llei. 

 
2. El Títol II de la Llei de turisme introdueix el concepte dels recursos turístics, i els classifica 

entre recursos turístics essencials, recursos turístics d’interès local i recursos turístics 
potencials. 



 

 

 
Pel que fa als recursos turístics locals, l’article 6.1 de la Llei de turisme els defineix com 
aquells recursos que contribueixen a incrementar les corrents turístiques cap a municipis, 
comarques o àrees concretes del territori de Catalunya. 
 
Ensems, l’article 11 de la Llei de turisme estableix que les administracions turístiques han 
d’impulsar la creació, la conservació i la millora dels recursos turístics, així com donar 
suport a les iniciatives públiques i privades que persegueixin aquesta mateixa finalitat. 

 
3. L’article 68 de la Llei de turisme disposa que corresponen als ajuntaments, sens perjudici 

de les competències establertes per la legislació de règim local, les atribucions següents: 
 

a)   La promoció i la protecció dels recursos turístics d’interès municipal.  
.../... 
d)  L’elaboració dels instruments de planejament que tenen atribuïts d’acord ala 

legislació vigent.  
.../....  
h)    La participació en el procés d’elaboració del Pla de turisme de Catalunya.  
i)  L’exercici de les competències turístiques que els delega o els assigna 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb allò establert per la 
legislació de règim local. 

 
4. L’article 70 de la Llei de turisme disposa que corresponen als consells comarcals, sens 

perjudici de les competències establertes per la legislació de règim local, entre d’altres, 
les atribucions següents: 
 

j) La declaració de recursos turístics d’interès comarcal, la protecció i el foment 
d’aquests recursos i, si escau, la iniciativa perquè siguin declarats recursos turístics 
essencials. 

k) La coordinació dels municipis de la comarca, si obté la declaració de comarca 
d’interès turístic o si més d’un dels municipis que la integren obté la de municipi 
turístic, en els termes establerts per la legislació de règim local.  

l) La col·laboració en les iniciatives empreses per l’Administració de la Generalitat per 
promoure la imatge de Catalunya com a marca turística.  

m) La promoció dels recursos turístics de la comarca.  
n) La iniciativa per a obtenir la qualificació de comarca d’interès turístic o les 

denominacions geoturístiques que coincideixin amb llur àmbit territorial.  
o) La creació i el sosteniment de l’oficina comarcal d’informació turística corresponent, 

que tenen caràcter obligatori en el cas que la comarca sigui declarada d’interès 
turístic, i potestatiu en la resta de casos.  

p) L’emissió d’informes en relació amb les sol·licituds presentades pels municipis de llur 
àmbit territorial per a esdevenir municipis turístics.  

q) La participació en el procés d’elaboració del Pla de turisme de Catalunya.  
r) L’exercici de les competències turístiques que els delega o els assigna l’Administració 

de la Generalitat, d’acord amb el que estableix la legislació de règim local.  
 

2. Correspon també als consells comarcals, en relació amb les activitats i els serveis 
turístics de competència municipal:  
 

d) Establir i prestar els serveis mínims inherents a la condició de municipi turístic, en cas 
de dispensa o en els supòsits especials establerts per la legislació de règim local.  

e) Exercir, per delegació o per conveni, competències municipals.  



 

 

f) Establir i prestar serveis o dur a terme obres, amb caràcter complementari dels 
serveis i les obres municipals. 

 
5. L’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 

disposa que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves 
competències, pot promoure tota classe d’activitats i prestar els  serveis públics que 
contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. El Text refós 
de la llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril conté la mateixa previsió –article 66.1-. 
 
En tot cas, d’acord amb el que disposa l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, el 
municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de 
l’Estat i de les Comunitats Autònomes, en matèries d’informació i promoció de l’activitat 
turística d’interès i àmbit local.  
 

6. Pel que fa a les competències previstes a la legislació de règim local pels consells 
comarcals, l’article 25 del Text refós de la llei de l’organització comarcal de Catalunya, 
aprovat mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, en endavant TRLOCC, 
corresponen a la comarca, entre d’altres, les que li atribueixi la pròpia llei en matèria de 
cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments, d’acord amb les previsions de 
l’article 28. 
 
En aquest sentit, l’article 28 estableix que correspon a la comarca, entre d’altres: prestar 
assistència tècnic, jurídica i econòmica als municipis; cooperar amb els municipis en 
l’establiment de nous serveis necessaris per al desenvolupament del territori, i establir i 
coordinar, amb l’informe previ dels ajuntaments afectats, les infraestructures, els serveis i 
les actuacions d’àmbit supramunicipal. 

 
7. El Programa d’actuació comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental, que conté 

com a línia estratègica número 2 el desenvolupament socioeconòmic, i com una actuació 
d’aquest desenvolupament, el foment decidit pel turisme, com a element fonamental en la 
promoció econòmica del territori. 
 

8. L’article 303 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis de Catalunya, aprovat 
mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix la possibilitat que es formalitzin 
convenis de col·laboració interadministrativa per a la consecució de finalitats d’interès 
públic comú. 

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

pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre i l’article 6 q) del Reglament orgànic del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, d’acord amb els quals correspon al Ple exercir les 
atribucions que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura del protocol addicional al conveni per a l’elaboració, la 

concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme 2018-2021 
amb diversos ajuntaments, per l’any 2021, d’acord amb el redactat següent:  

 



 

 

“            REUNITS 
 
D’una part, el senyor Francesc Colomé Tenas, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit pel secretari accidental de la corporació, el senyor Jordi Vendrell i Ros.  
 
I de l’altra, el/la senyor/a ________________, alcalde/alcaldessa de l’Ajuntament de/d’ 
___________________, assistit/assistida pel/per la secretari/secretària de la corporació, el/la 
senyor/a ______________. 
 
 

INTERVENEN 
 
El president del Consell Comarcal en virtut del que disposa l’article 13 del Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 
 
L’alcalde/alcaldessa en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local i l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
El secretari i la secretària /Els secretaris també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord 
amb l’article 2 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels 
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest document, i 
 
 

EXPOSEN 
 
1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL i l’Ajuntament 

de ________________, en endavant l’AJUNTAMENT, vam subscriure el conveni per a 
l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme 
2018-2021, en endavant el CONVENI.  
 

2. El pacte 5.5 del CONVENI, amb la rúbrica Pla de turisme, preveu que el Pla d’accions de 
turisme dels anys 2019, 2020 i 2021 serà el que aprovi el plenària i es formalitzarà mitjançant 
l’acord que preveu el pacte 6.8 d’aquest conveni.  

 
3. El pacte 6.3 del CONVENI, estableix que el fons turístic es finança amb les aportacions de: 
 

a) El CONSELL COMARCAL 
b) L’AJUNTAMENT 
c) Els altres ajuntaments amb els quals el CONSELL COMARCAL hagi subscrit un conveni 

anàleg 
d) El romanent del fons del pla de turisme precedent extingit o resolt 
e) Qualsevulla altra aportació, subvenció o donació o qualsevol altre ingrés de naturalesa 

pública o privada 
 

4. El pacte 6.6 del CONVENI disposa que l’aportació de l’AJUNTAMENT resulta de tenir en 
compte la part del pressupost del pla d’accions de turisme no coberta per les aportacions 
previstes a les lletres a), c), d) i e) de l’epígraf 3 d’aquest conveni, distribuïda entre tots els 
ajuntaments amb els quals el CONSELL COMARCAL hagi subscrit un conveni anàleg 
signataris d’acord amb la fórmula següent: 

 
 

Qm = 0,75x  PA   x hm     + 0,25x    PA   x  pam 

                  Hm                                       PAm                     
 

  



 

 

Els paràmetres són: 
 
Qm = Quota individual per ajuntament 
PA = Pressupost anual no finançat pels conceptes inclosos en els epígrafs a), c), d) i e) 
de l’epígraf 3 d’aquest conveni, que per  l’any 2018 correspon a 40.000 euros.  
hm = Nombre d’habitants de cada municipi Font: Idescat. Padró municipal d’habitants  
El nombre d’habitants de cada municipi és el que publica l’Institut d’Estadística de 
Catalunya (IDESCAT) com a resultat de la revisió del padró municipal d’habitants aprovat 
per cada ajuntament. Les xifres oficials de població dels municipis s'obtenen anualment 
amb data de referència 1 de gener de cada any. 
 

Hm = suma dels habitants del municipis del Vallès Oriental 

Pam= suma de les  p laces d ’al lo t jaments dels  munic ip is del  Val lès 
Oriental  
Pam= places d ’a l lot jament de cada munic ip i  Font: Idescat, a partir de les dades 
del Departament d'Empresa i Ocupació 
 
El nombre de places d’allotjament correspondrà al nombre de places que per aquest 
concepte consti en la publicació més recent a l’IDESCAT.  Actualment, s’inclouen en 
aquest concepte les places de turisme rural, de càmping, habitatges d’ús turístic i 
hoteleres. No obstant això, es comptabilitzaran els altres tipus de places d’allotjament a 
partir de la seva publicació a l’IDESCAT.  

 
5. El pacte 6.8 del CONVENI preveu que per als anys 2019, 2020 i 2021, l’aportació de 

l’AJUNTAMENT al fons turístic es determinarà per mitjà d’un protocol addicional anual de 
finançament d’aquest conveni, d’acord amb el Pla de turisme de correspongui.  
 

6. El 29 d’octubre de 2021, el Plenari de Turisme va aprovar el Pla d’accions per a l’any 2021. 
 
 
D’acord amb les manifestacions exposades, les parts expressen la seva voluntat d’establir aquest 
protocol addicional de finançament per l’any 2021 al CONVENI que subjecten als següents 
 
 

PACTES 
 
Primer. Formalització del Pla de turisme 2021  
 
Per raó d’aquest protocol addicional al CONVENI, per a l’any 2021, el CONSELL COMARCAL i 
l’AJUNTAMENT formalitzen el Pla de turisme aprovat el 29 d’octubre de 2020 pel Plenari de Turisme, 
amb el contingut següent:  
 
EIXOS ESTRATÈGICS DE TURISMEVALLÈS 
 
EIX ESTRATEGIC 1: CREACIÓ DE PRODUCTE TURÍSTIC 

Crear i dinamitzar grups de treball temàtics amb la participació d’entitats públiques i privades. 

1.1 Turisme de compres 

1.2 Turisme cultural 

1.3 Turisme actiu i de natura 

1.4 Turisme gastronòmic i productes de proximitat 

1.5 Turisme familiar 

1.6 Termalisme i Benestar 

1.7 (N) Turisme d’esdeveniments d’oci i negoci 

EIX ESTRATÈGIC 2:  SOSTENIBILITAT I QUALITAT 

Garantir un sistema turístic comarcal competitiu, en base de sostenibilitat i qualitat, implementant 
programes estratègics d’àmbit provincial i comarcal. 

2.1 Compromís per a la sostenibilitat Biosphere 

2.2 Punts d’Informació Turística 



 

 

2.3 Carta europea de turisme sostenible al Montseny 

2.4 Accions de formació adreçades a professionals del sector 

2.5 (N) Programes específics per a establiments turístics 

EIX ESTRATÈGIC 3: COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ 

Realitzar campanyes de comunicació turística a través de diferents mitjans per donar a conèixer la 
destinació turística del Vallès Oriental. 

3.1 Material audiovisual 

3.2 Gestió de contingut en línia 

3.3 Accions de promoció genèriques 

3.4 Barcelona Catalunya Film Commission 

EIX ESTRATÈGIC 4: TURISME INTEL·LIGENT 

Recollir les principals dades i indicadors turístics per tal de facilitar una presa de decisions responsable i 
intel·ligent per a tots els agents turístics. 

4.1 Laboratori de turisme de Diputació de Barcelona 

4.2 Agència Catalana de Turisme 

4.3 Direcció General de Turisme 

4.4 Observatori – Centre d’Estudis del Vallès Oriental 

EIX ESTRATÈGIC 5: ASSESSORAMENT I GOVERNANÇA 

Treballar en xarxa per aconseguir un sector turístic coordinat i alhora crear sinèrgies per potenciar la 
Destinació Turística Barcelona. 

5.1 Plenaris polítics 

5.2 Plenaris tècnics – privats 

5.3 Jornada TurismeVallès 

5.4 Suport als municipis 

5.5 Servei d’Assistència tècnica 

5.6 Consorci de promoció enoturística del territori DO Alella 

5.7 Cercles Diba 



 

 

CRONOGRAMA 

 

ACCIONS 2021 

CREACIÓ DE PRODUCTE TURÍSTIC T1 T2 T3 T4 

1.1 Turisme de compres 

Reunions     

50 propostes turisme de compres eng/fr     

50 propostes turisme de compres a la web     

1.2 Turisme cultural 

Reunions     

50 propostes de turisme cultural a la web     

Publicitat     

1.3 Turisme de natura 

Reunions     

Executar estudi senyalització turística     

Itineraris senderisme i cicloturisme     

Publicitat     

50 propostes de turisme actiu i natura a la web     

1.4 Turisme gastronòmic i productes de proximitat 

Publicitat     

Esdeveniments i fires     

Incorporació informació web TurismeVallès     

50 propostes turisme gastronòmic a la web     

Creació ruta gastronòmica (dolç)     

1.5 Turisme familiar 

Crear rutes i paquets turístics     

Recopilar informació turisme industrial     

Promoció activitats turisme familiar     

50 propostes de turisme familiar a la web     

1.6 Termalisme i Benestar 

Elaboració estratègia     

Reunions     

1.7 Turisme d’esdeveniments d’oci i negoci (N)  

Recull d’empreses i serveis     

Incorporació dels serveis a la web     

Promoció activitats turisme d’esdeveniments     



 

 

Interfície MarketplaceVO     

 

ACCIONS 2021 

SOSTENIBILITAT I QUALITAT T1 T2 T3 T4 

2.1 Compromís per la Sostenibilitat Biosphere 

Sensibilització     

Material     

C S Biosphere Vallès Oriental     

2.2 Punts d’Informació Turística 

Material     

Gestió     

2.3 CETS del Montseny 

Col·laboració amb P N Montseny     

2.4 Tallers de Turisme 

Necessitats i oferta     

Tallers de Turisme     

2.5 Programes específics per a establiments turístics 

Actualitzar l’oferta de serveis turístics     

Situació actual i detectar les necessitats de l’oferta     

     
PROMOCIÓ I COMUNICACIÓ T1 T2 T3 T4 

3.1 Material audiovisual 

Ampliar banc recursos     

Difusió imatges     

3.2 Gestió de contingut en línia 

Seguiment plataformes + difusió     

Publicitat xarxes     

Youtube 100 subscriptors     

Manteniment pàgina web     

3.3 Accions de promoció genèriques  

Col·laboració Diba i ACT     

Campanya del Benestar que es comparteix     

3.4 BCN Catalunya Film Comission 

Col·laboració     

     

ACCIONS 2021 



 

 

TURISME INTEL·LIGENT T1 T2 T3 T4 

4.1 LabTurisme Diba 

Col·laboració LabTurisme     

Tractament de dades     

4.2 Agència Catalana de Turisme 

Col·laboració     

4.3 Direcció General de Turisme (N) 

Taxa Turística     

4.4 Observatori – Centre d’Estudis del Vallès Oriental 

Recerca i actualització     

Recerca i promoció Smart Cities i Smart Tourism     

     
ASSESSORAMENT I GOVERNANÇA T1 T2 T3 T4 

5.1 Plenaris polítics 

Reunions     

5.2 Plenaris tècnic-privats 

Reunions     

5.3 Jornada Turisme Vallès 

Reunions     

5.4 Suport als municipis 

Atendre necessitats     

5.5 Servei d’Assistència Tècnica (N) 

Atendre necessitats     

Conveni 2020     

5.6 Consorci de promoció enoturística del territori DO Alella 

Col·laborar     

5.7 Cercles Diba 

Col·laborar     
 



 
 
 

 

 
 

FITXES DE LES ACCIONS  
 

EIX ESTRATÈGIC CREACIÓ DE PRODUCTE TURÍSTIC 

Objectiu estratègic 
Crear i dinamitzar grups de treball temàtics amb la participació 
d’entitats públiques i privades. 

1.1 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

TURISME DE COMPRES 

Descripció general Implicar el sector comerç en la creació de producte turístic. 

Tasques 

Convocatòria de reunions de la Taula Shopping i acordar els criteris de 
funcionament del Logotip ComerçVO i les properes accions. 
Incorporació de les 50 propostes de turisme de compres a la pàgina 
web de TurismeVallès. 
Traduir les 50 propostes de turisme de compres a l’anglès i el francès, 
per poder-ho incorporar a la web. 

Agents i ens implicats 
Associacions de comerciants dels diferents municipis, Agents turístics 
del territori, la Roca Village. 

Destinataris de l’acció 

Turistes, visitants i residents que visiten les oficines i Punts 
d’Informació turística de la comarca i usuaris de la pàgina web de 
TurismeVallès 
Empreses i entitats participants a les 50 propostes de turisme de 
compres. 

Resultats esperats de 
l’acció 

Dinamitzar el turisme de compres a la comarca com a sector 
estratègic. 
Crear sinèrgies entre els diferents sectors econòmics involucrats en 
turisme i amb les diferents entitats. 
Diversificar el producte i que sigui apte per a persones de parla 
anglesa i francesa. 
Incentivar l’economia local dels municipis de la comarca. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 1.400€ 

Indicadors (previsió de 
seguiment) 

Nombre de reunions 
Accions consensuades amb la Taula Shopping 
Nivell de satisfacció dels participants 
Visitants de la pàgina web de TurismeVallès 

Data d’inici prevista 1T 2021 

Termini d’execució 

CONTINU - Convocatòria de reunions de la Taula Shopping 
1T2021 – Incorporar 50 propostes a la web 
2T2021 – Traducció de les 50 propostes de turisme de compres a 
l’anglès i el francès. 



 
 
 

 

 
 

 

1.2 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

TURISME CULTURAL 

Descripció general 

Crear la ruta modernista de la comarca com a acció. complementària a 
la ruta del modernisme d’estiueig. 
Potenciar la ruta del modernisme d’estiueig. 
Promoure les activitats i projectes de les entitats culturals de la 
comarca. 
Realitzar accions conjuntes amb els agents implicats en cultura per 
promoure el turisme cultural. 

Tasques 

Reunions amb tècnics de turisme i cultura dels ajuntaments 
Incorporació del material de les 50 propostes culturals a la pàgina web 
de TurismeVallès. 
Emetre publicitat per difondre aquest patrimoni i els seus productes 
(FACTOR PROMOCIÓ) 

Agents i ens implicats Ajuntaments, Museus i centres d’interpretació i CCVO 

Destinataris de l’acció 

Turistes, visitants i residents que visiten les oficines i Punts 
d’Informació turística de la comarca i usuaris de la pàgina web de 
TurismeVallès. 
Empreses i entitats participants a les 50 propostes de turisme de 
cultura. 

Resultats esperats de 
l’acció 

Dinamitzar el turisme cultural a la comarca com a sector estratègic. 
Crear sinèrgies entre els diferents sectors econòmics involucrats en 
turisme i amb les diferents entitats. 
Tenir el contingut actualitzat del material turístic. 
Incentivar l’economia local dels municipis de la comarca. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + FACTOR PROMOCIÓ 

Indicadors (previsió de 
seguiment) 

Nombre de reunions realitzades 
Nombre d’accions realitzades 
Nivell de satisfacció dels participants 
Nombre d’anuncis 
Visitants de la pàgina web de TurismeVallès 

Data d’inici prevista 1T 2021 

Termini d’execució 

CONTINU - Reunions amb tècnics de turisme i cultura dels 
ajuntaments 
1T2021 - Incorporar el material de les 50 propostes culturals a la web 
CONTINU - Emetre publicitat per difondre aquest patrimoni i els seus 
productes  



 
 
 

 

 
 

 

1.3 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

TURISME ACTIU I DE NATURA 

Descripció general 

A partir de l’estudi de la xarxa de camins i itineraris turístics, i segons els 
acords pactats pel Grup de Treball de Senderisme, crear producte per 
donar resposta a la demanda de rutes de senderisme al nostre territori. 
Promoure el cicloturisme a la comarca. 
Donar a conèixer els espais naturals menys freqüentats de la comarca per 
descongestionar els punts amb més presència de visitants i estimular 
aquelles zones menys conegudes. 
Fer accions de sensibilització sobre el bon comportament als espais 
naturals. 

Tasques 

Reunions amb el grup de treball de senderisme  
Executar l’estudi de senyalització turística en els principals eixos de 
connexió de la comarca. 
Elaboració de material sobre propostes d’itineraris de senderisme i 
cicloturisme de la comarca, incorporar-ho a la web i atendre consultes. 
Col·laborar amb comarques veïnes per comunicar i promocionar itineraris 
supracomarcals. 
Emetre publicitat per difondre els espais naturals menys coneguts de la 
comarca i sensibilitzar al visitant sobre el comportament. (FACTOR 
PROMOCIÓ) 
Incorporació de 50 propostes de turisme actiu i de natura a la web de 
TurismeVallès 

Agents i ens implicats 
Diputació, Consell Comarcal, tècnics dels ajuntaments del Vallès Oriental, 
empreses de turisme actiu, Consorcis i Consells Comarcals veïns. 

Destinataris de l’acció 
Turistes, visitants i residents interessats en activitats de turisme actiu i de 
natura i usuaris de la web de TurismeVallès. 

Resultats esperats de 
l’acció 

Dinamitzar el turisme actiu i de natura a la comarca com a sector 
estratègic. 
Sensibilitzar al visitant, sigui turista o resident, sobre el bon comportament 
mentre gaudeix dels espais naturals. 
Incentivar l’economia local dels municipis de la comarca. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 600€ + FACTOR PROMOCIÓ 

Indicadors/ previsió de 
seguiment 

Nombre de reunions realitzades 
Nombre d’anuncis emesos 
Visitants de la pàgina web de TurismeVallès 

Data d’inici prevista 1T 2020 

Termini d’execució 

CONTINU - Reunions amb el grup de treball de senderisme  
CONTINU – Executar estudi senyalització turística 
CONTINU - Elaboració de material sobre propostes d’itineraris de la 
comarca. 
CONTINU - Emetre publicitat per difondre els espais naturals menys 
coneguts de la comarca i sensibilitzar al visitant sobre el comportament.  
1T2021 - Incorporar 50 propostes de turisme de natura a la web 

 



 
 
 

 

 
 

 

1.4 ÀMBIT DE TREBALL TURISME GASTRONÒMIC I PRODUCTES DE PROXIMITAT 

Descripció general 
Accions per dinamitzar la gastronomia de la nostra destinació, 
promoure el consum de producte de proximitat i promocionar el 
turisme gastronòmic 

Tasques 

Emetre publicitat de les Fires dels productes de proximitat del 
territori. (FACTOR PROMOCIÓ) 
Organitzar esdeveniments vinculats a la gastronomia, les fires i el 
comerç tradicional en format virtual 
Incorporar establiments de restauració i productors visitables a la 
web de TurismeVallès i definir criteris. 
Incorporar 50 propostes de turisme gastronòmic a la web de 
TurismeVallès 
Crear una ruta gastronòmica. 

Agents i ens implicats 
Diputació, Consell Comarcal, tècnics dels ajuntaments del Vallès 
Oriental i productors del Vallès Oriental, Restaurants i empreses 
turístiques. 

Destinataris de l’acció 
Turistes, visitants i residents interessats en gaudir de la gastronomia 
local, productors del Vallès Oriental, Restaurants i empreses 
turístiques i usuaris de la web de TurismeVallès. 

Resultats esperats de l’acció 

Incrementar el coneixement i difondre la gastronomia i els productes 
de proximitat del Vallès Oriental. 
Posicionar la nostra destinació com a referent en gastronomia. 
Incentivar l’economia local dels municipis de la comarca. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 3.000€ + FACTOR PROMOCIÓ 

Indicadors/ previsió de seguiment 

Nombre d’anuncis publicats 
Nombre de productors visitables i empreses incorporades al web 
Nombre de visites rebudes pels productors 
Visitants a la web de TurismeVallès 

Data d’inici prevista 1T 2021 

Termini d’execució CONTINU - Emetre publicitat de les Fires dels productes de 
proximitat del territori.  
CONTINU - Organitzar esdeveniments vinculats a la gastronomia, 
les fires i el comerç tradicional. 
CONTINU - Incorporar establiments de restauració a la web de 
TurismeVallès 
1T2021 - Incorporar 50 propostes de turisme gastronòmic a la web 
de TurismeVallès 
CONTINU - Crear una ruta gastronòmica.  

 



 
 
 

 

 
 

 

(N) 1.5 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

TURISME FAMILIAR 

Descripció general 
Accions per posicionar la comarca com a destinació de turisme 
familiar i de proximitat. Atendre millor les necessitats del públic 
familiar. 

Tasques 

Incorporar 50 propostes de turisme familiar a la web de 
TurismeVallès. 
Crear rutes i paquets turístics, de propostes per a públic familiar, 
adaptades a les necessitats actuals, i incorporar-los a la web 
Recopilar recursos de turisme industrial de la comarca i incorporar-
ho a la base de dades i a la web. 
Promocionar activitats de turisme familiar. 

Agents i ens implicats 
Diputació, Consell Comarcal, tècnics dels ajuntaments del Vallès 
Oriental i empreses de turisme familiar 

Destinataris de l’acció 
Turistes, visitants i residents interessats en activitats de turisme 
familiar. 

Resultats esperats de l’acció 

Dinamitzar el turisme familiar a la comarca com a sector estratègic. 
Incentivar l’economia local dels municipis de la comarca. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + FACTOR PROMOCIÓ 

Indicadors/ previsió de seguiment Usuaris de la web de TurismeVallès  

Data d’inici prevista 1T 2021 

Termini d’execució 1T2021 - Incorporar 50 propostes de turisme familiar a la web. 
CONTINU - Crear rutes i paquets turístics 
CONTINU – Recopilar informació turisme industrial 
CONTINU – Promoció activitats turisme familiar 

 



 
 
 

 

 
 

 
 

1.6 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

TERMALISME I BENESTAR 

Descripció general 
Realitzar accions per posicionar la comarca com a destinació 
turística termal i benestar. 

Tasques 
Elaborar estratègia consensuada en matèria de termalisme 
Reunions amb el grup de treball de Termalisme 

Agents i ens implicats 
Diputació, Consell Comarcal, tècnics dels ajuntaments del Vallès 
Oriental i empreses de turisme termal. 

Destinataris de l’acció 
Turistes, visitants i residents interessats en activitats de turisme 
termal. 

Resultats esperats de l’acció 

Dinamitzar el turisme termal a la comarca com a sector estratègic i 
element diferenciador del territori. 
Incentivar l’economia local dels municipis de la comarca. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL  

Indicadors/ previsió de seguiment Nombre de reunions  

Data d’inici prevista 1T 2021 

Termini d’execució 2T2021 - Elaborar estratègia consensuada en matèria de termalisme 
CONTINU - Reunions amb el grup de treball de Termalisme 

 



 
 
 

 

 
 

 

(N) 1.7 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

TURISME D’ESDEVENIMENTS D’OCI I NEGOCI 

Descripció general 

Atendre les necessitats del turisme d’esdeveniments d’oci i de 
negoci i posicionar la comarca com a destinació d’esdeveniments. 
Incentivar la relació entre les empreses del sector turístic de la 
comarca i la resta d’empreses amb seu al Vallès Oriental per afavorir 
la creació de sinèrgies. 

Tasques 

Elaborar un recull d’empreses que ofereixin serveis per al turisme 
d’esdeveniments. 
Incorporar els serveis de turisme d’esdeveniments a la pàgina web 
de TurismeVallès 
Emetre publicitat i fer promoció de les activitats de turisme 
d’esdeveniments 
Incrementar la visibilitat de les empreses i afavorir la creació de 
sinèrgies millorant la interfície de la plataforma del MarketplaceVO. 

Agents i ens implicats 
Diputació, Consell Comarcal, tècnics dels ajuntaments del Vallès 
Oriental i empreses de turisme d’esdeveniments 

Destinataris de l’acció 
Turistes, visitants i residents interessats en activitats de turisme 
d’esdeveniments i usuaris de la web de TurismeVallès 

Resultats esperats de l’acció 

Dinamitzar el turisme d’esdeveniments a la comarca com a sector 
estratègic. 
Incentivar l’economia local dels municipis de la comarca. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 3.000€ + TAXA TURÍSTICA 

Indicadors/ previsió de seguiment 
Usuaris de la web de TurismeVallès  
Quantitat d’empreses incorporades a la web 
Quantitat d’empreses turístiques incorporades al Marketplace 

Data d’inici prevista 1T 2021 

Termini d’execució 3T2021 – Recull d’empreses i serveis per al turisme 
d’esdeveniments 
CONTINU – Incorporació dels serveis a la web de TurismeVallès 
CONTINU - Emetre publicitat i fer promoció de les activitats de 
turisme d’esdeveniments 
4T2021 – Interfície MarketplaceVO 



 
 
 

 

 
 

 

EIX ESTRATÈGIC 2 SOSTENIBILITAT I QUALITAT 

Objectiu estratègic 
Garantir un sistema turístic comarcal competitiu, en base de sostenibilitat i 
qualitat, implementant programes estratègics d’àmbit provincial 

2.1 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

COMPROMÍS PER LA SOSTENIBILITAT BIOSPHERE 

Descripció general  

Difondre el Compromís per la Sostenibilitat Biosphere a les entitats 
vinculades al sector turístic de la comarca. Assessorar a aquestes entitats i 
a aquelles que ja en formen part per tramitar correctament la seva adhesió, 
complint amb els requisits establerts. Augmentar el nombre d’adhesions 
d’establiments i entitats adherides al Compromís per a la sostenibilitat. 
Adherir el Consell Comarcal del Vallès Oriental al Compromís per la 
Sostenibilitat Biosphere. Col·laborar amb entitats de la comarca que 
treballen amb els ODS. 

Tasques 

Realitzar sessions de sensibilització per captar noves entitats i serveis al 
projecte 
Elaborar material per promocionar el projecte 
Coordinar i programar sessions formatives  
Coordinar i programar sessions de treball col·lectives 
Assessorar les empreses durant el procés d’implantació 
Fer seguiment i alimentar la plataforma de gestió. 
Fer seguiment de les avaluacions externes  
Coordinar, programar i conduir la Taula de Sostenibilitat del Vallès Oriental 
Realitzar les tasques necessàries perquè el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental es pugui adherir al Compromís per la Sostenibilitat Biosphere 

Agents i ens implicats 
Diputació de Barcelona, Cambra de Comerç de Barcelona i Consell 
Comarcal del Vallès Oriental. 

Destinataris de l’acció 
Tots els establiments i entitats turístiques de la comarca i ajuntaments i 
Consell Comarcal 

Resultats esperats de 
l’acció 

Millorar la gestió de la sostenibilitat i la qualitat del servei de les entitats 
participants.  
Aconseguir transmetre la sostenibilitat com a qüestió mediambiental, però 
també social i econòmica. Aconseguir una oferta i gestió turística 
sostenible a la comarca. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL  

Indicadors/ Previsió de 
seguiment 

Nombre d’empreses/entitats interessades 
Nombre d’entitats finalment adherides 

Data d’inici prevista 1T 2021 

Termini d’execució 1T 2021 - Realitzar sessions de sensibilització per captar noves entitats i 
serveis al projecte 
CONTINU - Elaborar material digital per promocionar el projecte 
CONTINU - Coordinar i programar sessions formatives  
CONTINU - Coordinar i programar sessions de treball col·lectives 
CONTINU - Assessorar les empreses durant el procés d’implantació 
CONTINU - Fer seguiment i alimentar la plataforma de gestió. 
CONTINU - Fer seguiment de les avaluacions externes  
4T2021 - Coordinar, programar i conduir la Taula de Sostenibilitat del 
Vallès Oriental 
4T2021 - Realitzar les tasques necessàries perquè el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental es pugui adherir al Compromís per la Sostenibilitat 
Biosphere 

 



 
 
 

 

 
 

 

2.2 
ÀMBIT DE 
TREBALL PUNTS D’INFORMACIÓ TURÍSTICA 

Descripció general de 
l’acció  
 

Ampliar i consolidar la xarxa actual de punts d’informació turística a altres 
establiments que estiguin en contacte amb el públic, per tal de 
complementar els Serveis d’Informació, difusió i atenció turística. 

Tasques 

Organitzar sessions de formació 
Organitzar jornades de descoberta de l’entorn  
Proporcionar material de suport per l’usuari d’àmbit comarcal. 
Elaborar material digital per promocionar el projecte 

Agents i ens implicats 
 

Consell Comarcal i Diputació de Barcelona 

Destinataris de l’acció 
 

Entitats adherides actualment. 
Entitats potencials que es vulguin adherir al projecte. 

Resultats esperats de 
l’acció 

Major coneixement de la nostra destinació 
Millorar l’atenció al visitant 
Millorar la gestió interna de l’empresa o l’ens, per mitjà de les sessions de 
formació. 
Enfortir les relacions entre les diferents entitats participants 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL  

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

Nombre d’establiments adherits 
Nombre de sessions 

Data d’inici prevista 1T 2021 

Termini d’execució 

CONTINU - Organitzar sessions de formació 
CONTINU - Organitzar jornades de descoberta de l’entorn  
CONTINU - Proporcionar material de suport per l’usuari d’àmbit comarcal. 
CONTINU - Elaborar material per promocionar el projecte 

 



 
 
 

 

 
 

 

2.3 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

CARTA EUROPEA DE TURISME SOSTENIBLE DEL 
MONTSENY 

Descripció general  
Assistir a les reunions organitzades des del Parc Natural del 
Montseny per treballar en la Carta Europea de Turisme 
Sostenible. 

Tasques 

Assistir a les reunions programades 
Executar acords presos a les reunions 
Coordinar les accions amb l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
del Montseny  

Agents i ens implicats 
Tots els ajuntaments que formen part del Parc Natural, 
Diputació de Barcelona, Consell Comarcal Vallès Oriental 

Destinataris de l’acció 
Els turistes, visitants i residents que visiten el Parc Natural del 
Montseny 

Resultats esperats de l’acció 
Major coneixement del Parc Natural del Montseny per part 
dels turistes 
Turisme sostenible en l’àmbit del parc natural 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL 

Indicadors/ previsió de seguiment 
Nombre de reunions realitzades 
Accions dutes a terme 

Data d’inici prevista 1T 2021 

Termini d’execució 

CONTINU - Assistir a les reunions programades 
CONTINU - Executar acords presos a les reunions 
CONTINU - Coordinar les accions amb l’Oficina Tècnica de 
Parcs Naturals del Montseny 



 
 
 

 

 
 

 
 

2.4 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

ACCIONS DE FORMACIÓ ADREÇADES A PROFESSIONALS 
DEL SECTOR 

Descripció general  

Coordinar Tallers de formació en l’àmbit del turisme, dirigits a 
tots els empresaris i treballadors del sector coorganitzats pel 
Consell Comarcal, la Diputació de Barcelona i la Cambra de 
Comerç de Barcelona 

Tasques 

Definir i actualitzar les necessitats formatives del sector 
Conèixer les diferents ofertes formatives existents 
Organitzar els Tallers de Turisme 
Col·laborar amb escoles d’hoteleria i turisme del territori o 
comarques veïnes 

Agents i ens implicats Diputació de Barcelona, Cambra de Comerç i CCVO 

Destinataris de l’acció Empresaris i treballadors del sector turístic. 

Resultats esperats de l’acció 
Millorar la formació dels professionals  
Millorar la competitivitat del sector 
Respondre les necessitats dels empresaris del sector 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost: DESPESA DE PERSONAL 

Indicadors (previsió de seguiment): 

Nombre de formacions realitzades 
Nombre d’entitats implicades 
Nombre de participants públics i privats 
Nivell de satisfacció dels participants 

Data d’inici prevista 1T 2021 

Termini d’execució 

CONTINU – Definir i actualitzar les necessitats formatives del 
sector 
CONTINU – Conèixer les diferents ofertes formatives existents 
CONTINU – Organitzar els Tallers de Turisme 
CONTINU – Col·laborar amb escoles d’hoteleria i turisme del 
territori o comarques veïnes 



 
 
 

 

 
 

 

(N) 2.5 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

PROGRAMES ESPECÍFICS PER A ESTABLIMENTS 
TURÍSTICS 

Descripció general  
Desenvolupar accions i coordinar tasques amb associacions i 
empreses de serveis turístics per garantir una oferta turística de 
qualitat i sostenible. 

Tasques 

Actualitzar l’oferta de serveis turístics de la comarca 
(allotjaments, incloses àrees d’autocaravanes, restauració, 
activitats turístiques, etc.) 
Estudiar la situació actual i detectar les necessitats de l’oferta 
de serveis turístics. 

Agents i ens implicats CCVO, Associacions comarcals, empreses de servies turístics. 

Destinataris de l’acció Empreses del sector turístic. 

Resultats esperats de l’acció 
Millorar la qualitat dels serveis turístics  
Millorar la competitivitat del sector 
Respondre les necessitats dels empresaris del sector 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost: DESPESA DE PERSONAL 

Indicadors (previsió de seguiment): 
Nombre d’empreses registrades 
Nombre d’entitats implicades 

Data d’inici prevista 1T 2021 

Termini d’execució 
CONTINU – Actualitzar l’oferta de serveis turístics 
CONTINU – Estudiar la situació actual i detectar les necessitats 
de l’oferta 

 



 
 
 

 

 
 

 
  

EIX ESTRATÈGIC 3 COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ  

Objectiu estratègic 
Realitzar campanyes de comunicació turística a través de 
diferents mitjans per donar a conèixer la destinació turística del 
Vallès Oriental. 

3.1 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

MATERIAL AUDIOVISUAL 

Descripció general  Ampliar i mantenir el banc audiovisual i fer difusió del material 

Tasques, gestions i procediments 
necessaris per a dur a terme l’acció 

Ampliar el banc d’imatges 
Difondre el material audiovisual a les publicacions de 
TurismeVallès i a les xarxes. 

Agents i ens implicats 
 

Consell Comarcal Vallès Oriental i Ajuntaments  

Destinataris de l’acció 
 

Tots els agents relacionats amb el turisme del territori, Consell 
Comarcal Vallès Oriental 

Resultats esperats de l’acció 
Ampliar i donar a conèixer el banc de recursos audiovisuals del 
Vallès Oriental. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 2.000€ 

Indicadors/Previsió de seguiment 
Nombre d’imatges catalogades 
Nombre d’imatges i vídeos nous. 

Data d’inici prevista 1T 2021 

Termini d’execució 
CONTINU – Ampliar el banc d’imatges 
CONTINU - Difondre el material audiovisual a les publicacions 
de TurismeVallès 



 
 
 

 

 
 

 

3.2 
ÀMBIT DE 
TREBALL GESTIÓ DE CONTINGUT EN LÍNIA 

Descripció general de l’acció  Difondre informació de TurismeVallès als diferents mitjans: web, 
bloc, newsletter i xarxes social.  
Aquestes accions pretenen assolir un nivell de coneixement més 
elevat de la destinació turística del Vallès Oriental. 
Posicionar Turismevalles a totes les xarxes socials on tenim 
presència utilitzant la plataforma www.turismevalles.com com a 
eina de difusió i promoció de tota l’oferta turística del nostre 
territori 
Seguir amb la campanya del #benestar 

Tasques Fer seguiment de la informació visible sobre TurismeVallès i el 
Vallès Oriental a les diferents plataformes del sector 
Difondre les accions que es realitzen des de TurismeVallès i al 
territori a través dels  canal  especificats per a cada estratègia de 
comunicació 
Gestionar les xarxes socials 
Contractar publicitat a les xarxes socials 
Arribar als 100 subscriptors al Youtube de TurismeVallès per 
aconseguir la URL personalitzada 
Recopilar i publicar l’oferta turística de qualitat a la pàgina web de 
TurismeVallès 
Fer manteniment de la pàgina web de TurismeVallès 

Agents i ens implicats Consell Comarcal Vallès Oriental.  

Destinataris de l’acció 
 

Usuaris d’internet i xarxes socials que tinguin interès, o en puguin 
tenir, en visitar el Vallès Oriental. Tots els agents de territori que 
treballen en l’àmbit del turisme i amb les noves tecnologies. 

Resultats esperats de l’acció Incrementar el coneixement dels productes i serveis turístics del 
nostre territori. 
Incrementar el nombre de seguidors a la xarxa 
Incrementar la presència del territori del Vallès Oriental a les 
xarxes socials 
Potenciar l’ús de les noves tecnologies als recursos turístics 
Tenir un repositori amb tota l’oferta turística de qualitat al Vallès 
Oriental 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 2.000€ 

Indicadors/Previsió de seguiment Nombre d’elements de difusió realitzats per diferents mitjans 
Impacte d’aquests elements de difusió 
Nombre de visites als portals i xarxes en què participem 
Impacte produït d’aquestes visites 
Nombre d’establiments, d’activitats i esdeveniments publicats a la 
web de TurismeVallès 

Data d’inici prevista 1T 2021 

Termini d’execució 

CONTINU - Fer seguiment de la informació visible sobre 
TurismeVallès i el Vallès Oriental a les diferents plataformes del 
sector 
CONTINU - Difondre les accions que es realitzen des de 
TurismeVallès i al territori a través dels  canal  especificats per a 
cada estratègia de comunicació 
CONTINU - Gestionar les xarxes socials 
1T2021 - Contractar publicitat a les xarxes socials 
4T2021 - Arribar als 100 subscriptors al Youtube de 
TurismeVallès per aconseguir la URL personalitzada 
CONTINU - Recopilar i publicar l’oferta turística de qualitat a la 
pàgina web de TurismeVallès. 
CONTINU – Manteniment de la pàgina web de TurismeVallès 

 



 
 
 

 

 
 

 

3.3 
ÀMBIT DE 
TREBALL ACCIONS DE PROMOCIÓ GENÈRIQUES 

Descripció general de l’acció  Organitzar accions de promoció del territori des del Servei de 
Turisme, adequades a la situació actual, així com col·laborar 
en les accions organitzades per altres entitats com la 
Diputació de Barcelona i l’Agència Catalana de Turisme.  

Tasques, gestions i procediments 
necessaris per a dur a terme l’acció 

Col·laborar amb la confecció dels programes de visites 
proposats des de Diputació de Barcelona i l’Agència 
Catalana de Turisme 
Organitzar i participar en worshops i trips virtuals 
Fer el seguiment i l’acompanyament de l’acció 
Seguir desenvolupant la campanya de vídeo màrqueting 
iniciada l’any 2019: El Vallès Oriental: el Benestar que es 
comparteix 

Agents i ens implicats Empresaris turístics, Associacions d’empresaris, Diputació 
de Barcelona, Agència Catalana de Turisme, Ajuntaments de 
la comarca i Consell Comarcal del Vallès Oriental 

Destinataris de l’acció Prescriptors de la destinació del Vallès Oriental: agències de 
viatges, bloguers, periodistes, etc 

Resultats esperats de l’acció Incrementar el coneixement dels prescriptors sobre 
productes i serveis turístics del nostre territori. 
Incrementar el nombre de visitants i turistes als recursos que 
han participat a les diferents accions. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 24.000€ 

Indicadors/Previsió de seguiment Nombre d’activitats dutes a terme 
Nombre de participants a les diferents accions de promoció 
Demanda de turistes (nacionalitats) 

Data d’inici prevista 1T 2021 

Termini d’execució 

CONTINU - Col·laborar amb la confecció dels programes de 
visites proposats des de Diputació de Barcelona i l’Agència 
Catalana de Turisme 
CONTINU - Organitzar i participar en workshops i trips 
virtuals 
CONTINU - Fer el seguiment i l’acompanyament de l’acció 
CONTINU - Seguir desenvolupant la campanya de vídeo 
màrqueting iniciada l’any 2019: El Vallès Oriental: el 
Benestar que es comparteix 



 
 
 

 

 
 

 
 

3.4 
ÀMBIT DE 
TREBALL BCN CATALUNYA FILM COMMISSION 

Descripció general Treballar conjuntament amb el Barcelona Film 
Commission per tal de promoure i facilitar els rodatges al 
Vallès Oriental.  
Ajudar als professionals del món audiovisual en la 
preparació del seu rodatge, assessorant-los en la cerca 
de localitzacions, informant-los sobre les condicions de 
filmació i gestió de permisos a la comarca. 

Tasques Gestionar les peticions de localitzacions 
Cercar el millor espai per a les peticions de filmacions 

Agents i ens implicats Barcelona Film Commission, Ajuntaments de la comarca, 
agents del sector turístic de la comarca i Consell 
Comarcal Vallès Oriental 

Destinataris de l’acció Professionals del món audiovisual 
Barcelona Film Commission 

Resultats esperats de l’acció Millorar la gestió i l’acollida de rodatges a la comarca 
Posicionar el Vallès Oriental com una destinació apta per 
a fer rodatges 
Millorar el coneixement de la comarca del Vallès Oriental 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL 

Indicadors/Previsió de seguiment Nombre de filmacions realitzades 
Impacte d’aquestes filmacions 

Data d’inici prevista 1T 2021 

Termini d’execució 
CONTINU - Gestionar les peticions de localitzacions 
CONTINU - Cercar el millor espai per a les peticions de 
filmacions 



 
 
 

 

 
 

 

EIX ESTRATÈGIC 4 TURISME INTEL·LIGENT 

Objectiu estratègic 
Recollir les principals dades i indicadors turístics per tal de 
facilitar una presa de decisions responsable i intel·ligent per a 
tots els agents turístics. 

4.1 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

LABORATORI DE TURISME DE DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

Descripció general 

Participar a totes les sessions i jornades organitzades des del 
Laboratori de turisme. 
Col·laborar amb la recollida d’informació i amb els  diferents 
estudis del LabTurisme implementats a la comarca. 
Col·laborar amb la implementació i seguiment de la plataforma 
Tourism Data System a les empreses d’allotjament turístic de la 
comarca. 
Generar coneixement per a les entitats i agents turístics de la 
comarca a partir de les dades recopilades pel LabTurisme i el 
TDS. 

Tasques 

Assistir a les reunions convocades. 
Col·laborar amb les accions de sensibilització o jornades per la 
difusió amb l’objectiu d’aconseguir l’adhesió de més 
establiments 
Tractar les dades disponibles, facilitades pel LabTurisme i el 
TDS 
Comunicar als agents implicats les dades comarcals i 
municipals del Vallès Oriental 

Agents i ens implicats Diputació de Barcelona, Consell Comarcal 

Destinataris de l’acció Ajuntaments comarca, establiments i agents turístics del territori. 

Resultats esperats de l’acció 

Obtenir un major coneixement del perfil del visitant del nostre 
territori i dels nivells d’ocupació i demanda dels establiments 
turístics 
Millora en la presa de decisions 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL 

Indicadors/ previsió de seguiment 
Nombre de reunions que s’ha participat 
Percentatge d’establiments adherits al TDS 
Nombre de comunicacions fetes 

Data d’inici prevista 1T 2021 

Termini d’execució 

CONTINU - Assistir a les reunions convocades. 
CONTINU - Col·laborar amb les accions de sensibilització o 
jornades per la difusió amb l’objectiu d’aconseguir l’adhesió de 
més establiments 
CONTINU - Tractar les dades disponibles, facilitades pel 
LabTurisme i el TDS 
CONTINU - Comunicar als agents implicats les dades 
comarcals i municipals del Vallès Oriental 

 



 
 
 

 

 
 

 

4.2 
ÀMBIT DE 
TREBALL AGÈNCIA CATALANA DEL TURISME 

Descripció general  
 

Participar en les activitats que organitza l’Agència Catalana de 
Turisme  

Tasques Recollir la informació d’interès pel sector 
Difondre la informació d’interès pel sector  
Participar en les accions proposades per l’Agència Catalana de 
Turisme 

Agents i ens implicats Agència Catalana de Turisme i Consell Comarcal Vallès Oriental 

Destinataris de l’acció Ajuntaments i establiments turístics de la comarca 

Resultats esperats de l’acció Conèixer les accions que realitza l’Agència Catalana de Turisme 
Participar en aquelles accions que es considerin més adequades 
pels àmbits que es treballen 
Enfortir la relació entre els diferents agents turístics 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Calendari: Gener – Desembre  

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + FACTOR PROMOCIÓ 

Indicadors/Previsió de seguiment Nombre d’accions fetes 
Nombre d’empreses que han participat a les accions plantejades 

Data d’inici prevista 1T 2021 

Termini d’execució 

CONTINU - Recollir la informació d’interès pel sector 
CONTINU - Difondre la informació d’interès pel sector  
CONTINU - Participar en les accions proposades per l’Agència 
Catalana de Turisme. 



 
 
 

 

 
 

 

(N) 4.3 
ÀMBIT DE 
TREBALL DIRECCIÓ GENERAL DE TURISME 

Descripció general  
 

L’impost sobre les estades en establiments turístics és un 
tribut propi de la Generalitat de Catalunya que grava les 
estades dels visitants i turistes.  
Des del Consell Comarcal es gestiona la part provinent dels 
municipis que no arriben al mínim de recaptació per gestionar-
ho ells mateixos. 

Tasques Dur a terme les gestions administratives d’acceptació i 
justificació de la taxa 
Prioritzar accions que englobin el màxim nombre de municipis 
Prioritzar accions destinades a aquells municipis que 
ingressen la taxa turística a la bossa comuna comarcal 
Realitzar les accions escollides pels plenaris 

Agents i ens implicats Direcció General de Turisme, Agència Tributària de Catalunya 
i Consell Comarcal Vallès Oriental 

Destinataris de l’acció Ajuntaments comarca i establiments turístics del territori 

Resultats esperats de l’acció Promocionar la comarca 
Impulsar el turisme sostenible, responsable i de qualitat. 
Fomentar la creació dels productes turístics. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + TAXA 

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

Nombre d’accions fetes 

Data d’inici prevista 1T 2021 

Termini d’execució 

CONTINU - Dur a terme les gestions administratives 
d’acceptació i justificació de la taxa 
CONTINU - Proposar accions a fer 
CONTINU - Realitzar les accions escollides pels plenaris 

 



 
 
 

 

 
 

 

4.4 ÀMBIT DE TREBALL 
OBSERVATORI – CENTRE D’ESTUDIS DEL VALLÈS 
ORIENTAL 

Descripció general  Col·laborar amb l’actualització de la informació turística 
comarcal i dels seus municipis, així com de totes les 
dades involucrades en la presa de decisions en la gestió 
turística.  
Col·laborar amb la implantació de projectes d’Smart 
Tourism als diferents municipis de la comarca. 

Tasques Realitzar recerca d’informació als principals òrgans 
estadístics oficials en matèria de turisme 
Actualització de les bases de dades turístiques 
Recerca de projectes d’Smart Cities i Smart Tourism i 
donar-los a conèixer als municipis. 

Agents i ens implicats 
 

Consell Comarcal Vallès Oriental, agents públics i privats 
del territori  

Destinataris de l’acció 
 

Tots els agents relacionats amb el turisme del territori, 
Consell Comarcal Vallès Oriental 

Resultats esperats de l’acció Aconseguir una presa de decisions conscient i adequada 
segons les necessitats actuals del sector i del territori. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL 

Indicadors/Previsió de seguiment Nombre de col·laboracions realitzades 

Data d’inici prevista 1T 2021 

Termini d’execució 

CONTINU - Realitzar recerca d’informació als principals 
òrgans estadístics oficials en matèria de turisme 
CONTINU - Actualització de les bases de dades 
turístiques 
CONTINU - Recerca de projectes d’Smart Cities i Smart 
Tourism i donar-los a conèixer als municipis. 



 
 
 

 

 
 

 
 

EIX ESTRATÈGIC 5 
 
 

ASSESSORAMENT I GOVERNANÇA 
 

Objectiu estratègic Treballar en xarxa per aconseguir un sector turístic coordinat i alhora 
crear sinèrgies per potenciar la Destinació Turística Barcelona. 

5.1 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

PLENARIS POLÍTICS 
 

Descripció general Plantejar les línies estratègiques del territori conjuntament amb els 
regidors i consensuar els plans de treball 

Tasques Convocar reunions  
Aprovar esborranys de documents de treball 
Elaborar actes reunions 
Executar acords presos a les reunions 

Agents i ens implicats Consell Comarcal, regidors de turisme de la comarca 

Destinataris de l’acció Regidors de turisme dels municipis del Vallès Oriental 

Resultats esperats de l’acció Major implicació dels regidors del territori 
Concertació entre tots els regidors 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL 

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

Nombre de reunions realitzades 
Nombre d’assistents a les reunions 
Nombre d’acords presos 

Data d’inici prevista 1T 2021 

Termini d’execució 

CONTINU - Convocar reunions  
CONTINU - Aprovar esborranys de documents de treball 
CONTINU - Elaborar actes reunions 
CONTINU - Executar acords presos a les reunions 

 



 
 
 

 

 
 

 

5.2 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

PLENARIS TÈCNICS-PRIVATS 
 

Descripció general  Treballar conjuntament amb els tècnics del territori i les associacions 
del sector turístic per consensuar els plans de treball del servei de 
TurismeVallès. 

Tasques Convocar reunions  
Redactar esborranys de documents de treball 
Elaborar actes reunions 
Executar acords presos a les reunions 

Agents i ens implicats Consell Comarcal, tècnics de turisme de la comarca i associacions 
privades 

Destinataris de l’acció Tècnics de turisme dels municipis del Vallès Oriental 
Associacions d’empresaris de turisme del Vallès Oriental 

Resultats esperats de l’acció Aconseguir una major implicació dels tècnics del territori i de les 
entitats 
Coordinar les accions entre tots els municipis i agents privats 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL 

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

Nombre de reunions realitzades 
Nombre d’assistents a les reunions 
Nombre d’acords presos 

Data d’inici prevista 1T 2021 

Termini d’execució 

CONTINU - Convocar reunions  
CONTINU - Aprovar esborranys de documents de treball 
CONTINU - Elaborar actes reunions 
CONTINU - Executar acords presos a les reunions 



 
 
 

 

 
 

 

5.3 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

JORNADA TURISME VALLÈS 

Descripció general  
 

Organitzar una jornada de relació, entre els diferents agents turístics 
del territori, per tractar temes d’interès pel sector.  Lliurar els 
distintius PIT i Compromís Biosphere.  

Tasques Planificar la jornada i les activitats a realitzar 
Contactar amb els ponents 
Fer difusió de l’esdeveniment entre tot el sector turístic del Vallès 
Oriental. 
Fer la valoració de la jornada un cop realitzada per tal de treure’n les 
conclusions pertinent 

Agents i ens implicats 
 

Consell Comarcal, Diputació de Barcelona, Agència Catalana de 
Turisme, ajuntaments del Vallès Oriental i entitats del sector turístic. 

Destinataris de l’acció 
 

Regidors i tècnics de turisme del Vallès Oriental, associacions 
d’empresaris turístics del Vallès Oriental, entitats públiques i 
privades de turisme de l’àmbit comarcal. 

 
Resultats esperats de l’acció 

Millorar el coneixement de la situació del turisme al Vallès Oriental 
Millorar la xarxa de relacions entre els agents del territori. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 3.000€ 

Indicadors / Previsió de 
seguiment 

Nombre d’agents participants 
Nivell de satisfacció dels assistents 
Nombre d’acords presos 

Data d’inici prevista 1T 2020 

Termini d’execució 

2T2021 - Planificar la jornada i les activitats a realitzar 
2T2021 - Contactar amb els ponents 
2T2021 - Fer difusió de l’esdeveniment entre tot el sector turístic del 
Vallès Oriental. 
2T2021 - Fer la valoració de la jornada un cop realitzada per tal de 
treure’n les conclusions pertinent 



 
 
 

 

 
 

 

5.4 
ÀMBIT DE 
TREBALL SUPORT ALS MUNICIPIS 

 
Descripció general 

Oferir suport als municipis del territori en totes les consultes que ens 
facin arribar.  
Col·laborar amb els ajuntaments en totes aquelles accions que 
considerin que TurismeVallès ha d’estar present. 

Tasques Recollir les demandes fetes pels ajuntaments 
Donar resposta a les demandes fetes 

Agents i ens implicats 
 

Consell Comarcal Vallès Oriental 

Destinataris de l’acció 
 

Ajuntaments de la comarca 

Resultats esperats de l’acció 
 

Donar major resposta a les demandes dels ajuntaments 
Incrementar de les relacions entre els ajuntaments i el Consell 
Comarcal 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL 

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

Nombre de demandes fetes 
Nombre de respostes fetes 

Data d’inici prevista 1T 2021 

Termini d’execució 
CONTINU - Recollir les demandes fetes pels ajuntaments 
CONTINU - Donar resposta a les demandes fetes 

 



 
 
 

 

 
 

 
 

5.5 
ÀMBIT DE 
TREBALL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA 

 
Descripció general 

Mitjançant convenis amb els ajuntaments, es proposta oferir el servei 
de prestació d’assistència tècnica, en matèria de turisme, als diferents 
ajuntaments del Vallès Oriental, per tal de millorar la gestió turística 
municipal.  

Tasques Recollir sol·licituds del servei fetes pels ajuntaments 
Crear convenis amb els ajuntaments, en funció de la capacitat de 
personal del Consell Comarcal. 
Donar resposta a les accions dels convenis realitzats 

Agents i ens implicats Consell Comarcal Vallès Oriental 

Destinataris de l’acció Ajuntaments de la comarca 

Resultats esperats de l’acció 
 

Millorar el servei de turisme i la competitivitat dels municipis. 
Incrementar les relacions entre els ajuntaments i el Consell Comarcal 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL  

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

Nombre de sol·licituds fetes 
Nombre de convenis realitzats 

Data d’inici prevista 1T 2021 

Termini d’execució 

CONTINU - Recollir sol·licituds del servei fetes pels ajuntaments 
CONTINU - Crear convenis amb els ajuntaments, en funció de la 
capacitat de personal del Consell Comarcal. 
1T-4T2021 - Donar resposta a les accions dels convenis realitzats 

 



 
 
 

 

 
 

 

5.6 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

CONSORCI DE PROMOCIÓ ENOTURÍSTICA DEL TERRITORI DO 
ALELLA 

Descripció general Difondre les accions proposades i dutes a terme des del consorci de la 
Denominació d’Origen Alella. 

Tasques Recopilar la informació rebuda 
Difondre informació del consorci de la DO Alella al nostre territori 

Agents i ens implicats Consell Comarcal Vallès Oriental, DO Alella 

Destinataris de l’acció Ajuntaments territori i ciutadania en general 

Resultats esperats de l’acció Incrementar el coneixement de les accions dutes a terme pel consorci DO 
Alella 
Interrelacionar les accions del consorci DO Alella i les de TurismeVallès 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 2.000€ (TAXA TURÍSTICA) 

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

Nombre d’accions que es difonen 
Nombre de participants a les accions de la DO d’Alella 

Data d’inici prevista 1T 2021 

Termini d’execució 
CONTINU - Recopilar la informació rebuda 
CONTINU - Difondre informació del consorci de la DO Alella al nostre 
territori 

 



 
 
 

 

 
 

 
 

5.7 
ÀMBIT DE 
TREBALL CERCLES DIBA 

Descripció general de l’acció Participar als Cercles de Turisme de la Diputació de Barcelona en funció 
de les temàtiques i diferents grups de treball. 
Participar a la Jornada anual dels Cercles de Turisme 

Tasques Participar a la comunitat virtual 
Introduir informació de recursos turístics i activitats 
Assistir a les diferents reunions i a la jornada dels Cercles de Turisme 

Agents i ens implicats Diputació de Barcelona i Consell Comarcal Vallès Oriental 

Destinataris de l’acció Ajuntaments territori, empreses privades i Consell Comarcal 

Resultats esperats de l’acció Incrementar el grau de coneixement dels recursos turístics de la comarca. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL 

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

Nombre de recursos publicats a la plataforma virtual dels cercles 
Nombre de participants del Vallès Oriental als cercles 

Data d’inici prevista 1T 2021 

Termini d’execució 

CONTINU - Participar a la comunitat virtual 
CONTINU - Introduir informació de recursos turístics i activitats 
CONTINU - Assistir a les diferents reunions i a la jornada dels Cercles de 
Turisme 

 



 
 
 

 

 
 

 
PROJECTE SINGULAR 2021 
 
INTRODUCCIÓ 
La situació actual ha fet que totes les persones ens replantegem el que teníem conegut fins abans de 
l’arribada de la COVID-19. La pandèmia ha portat al món a una aturada forçosa, i el sector turístic ha 
estat un dels grans sectors econòmics que s’han vist més afectats. En el marc d’incertesa en el que 
ens movem és bàsic transmetre informació actualitzada i fiable, tant per als turistes com per al sector 
professional de casa nostra. 
 
El turisme és un sector de gran importància i cal treballar per a construir el nou model turístic del futur, 
un futur molt proper que es basarà en la sostenibilitat ambiental, econòmica, cultural i social.  
 
Des del Servei de Turisme del Consell Comarcal del Vallès Oriental, juntament amb tot el sector 
turístic de la comarca, treballem per fomentar un turisme sostenible i responsable com a sector 
econòmic dinamitzador del territori. 
 
 
OBJECTIUS ESTRATÈGICS 
El projecte singular d’enguany s’emmarca en el tercer objectiu estratègic del Pla d’Acció 2021: 
Promoure el turisme a la comarca i posicionar el producte turístic sostenible i de qualitat a mercats 
locals, nacionals i internacionals. 
 
 
DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE 
El projecte singular que es proposa per l’any 2021 te com objectiu donar a conèixer els recursos 
turístics de la comarca a totes aquelles persones que es mouen per les principals vies de 
comunicació que travessen el Vallès Oriental o que són properes a la comarca. Aquest es basa en la 
realització d’una campanya de comunicació, en la que hi hagi la pàgina web www.turismevalles.com, 
de gran format en tanques publicitàries.  
 
Una tanca publicitària és un suport pla sobre el qual es fixen cartell publicitaris. Les tanques s'han 
convertit en part habitual del paisatge urbà i interurbà presentant un missatge publicitari. 
 
La creativitat de les tanques publicitàries sol ser una de les característiques més rellevants i 
diferencials d’altres elements de publicitat. Gràcies a les seves dimensions crida més l’atenció. 
 
Els resultats que esperem obtenir amb el projecte singular són: 
Millorar el coneixement dels recursos turístics de la comarca. 
 
Ser un reclam per a tots els conductors que circulen per les vies de comunicació escollides per a la 
campanya. 
 
Millorar la imatge turística del Vallès Oriental. 
 
Incentivar l’economia local dels municipis de la comarca. 
 
Les vies de comunicació que el Plenari Tècnic i Privat i el Plenari Polític han escollit són l’AP/, la C32 i 
la NII. 
 
RELACIÓ D’ACCIONS A DESENVOLUPAR 
Contractar diferents tanques publicitàries ubicades a les següents vies de comunicació escollides. 
 
Realitzar una campanya de comunicació turística dels recursos de la comarca. 
 
Vincular la campanya a les altres accions de comunicació que es portin a terme al llarg de l’any, així 
com a la pàgina web www.turismevalles.com  
 
 



 
 
 

 

 
 

DESTINATARIS DEL PROJECTE SINGULAR 
Pel que fa al perfil del viatger, veiem que tots aquells ciutadans que puguin viatjar ho faran, tenint en 
compte les mesures de seguretat establertes. El turisme de proximitat i els viatges familiars i amb 
amics en cotxe són els que primer es recuperaran, mentre es posposa per més endavant el retorn 
dels grans recorreguts cap a països estrangers. 
 
El públic objectiu al qual ens dirigim amb la realització del projecte singular és:  
 
Públic de proximitat que es desplaça amb el seu vehicle. 
 
Públic internacional, especialment públic francès, que es desplaça amb el seu vehicle propi. 
 
 
INDICADORS / PREVISIÓ DE SEGUIMENT 
Per poder fer una previsió de seguiment de les accions, es proposen el indicadors següents: 
 
Nombre de visites realitzades a la pàgina web des de l’inici de la campanya. 
 
Nombre de vehicles que circulen per les vies. 
 
Nombre de consultes turístiques rebudes des de l’inici de la campanya. 
 
 
CRONOGRAMA 
A l’hora d’executar el projecte, es proposa la temporització següent: 
 

ACCIONS 2020 

CREACIÓ DE PRODUCTE TURÍSTIC T1 T2 T3 T4 

Projecte singular 

Briefing de la campanya i realització d’arts 
finals i col·locació dels anuncis 

    

Exposició dels anuncis     

 
 
PRESSUPOST 
La partida pressupostaria per a l’execució d’aquest projecte es preveu, per una banda, amb despesa 
de personal amb la col·laboració alhora de realitzar el briefing creatiu i el seguiment del projecte. Per 
una alta banda, es preveu una partida pressupostaria de 25.000€ per fer la contractació de les 
tanques publicitàries. 
 
RECURSOS HUMANS 
 

Nom i càrrec Jornada 
laboral 

Dedicació  
 

Nuria Nadal  
Tècnica de turisme 

37,5h 100% a turisme 

Sandra Rodà 
Tècnica de turisme 

37,5h 100% a turisme  

Marta Cañas 
Administrativa Àrea Desenvolupament Local 

37,5h 60% a turisme 

Amèlia Beinat 
Auxiliar Administrativa Àrea 
Desenvolupament Local 

37,5 h 30% a turisme 

Esther Garcia 
Cap de Comunicació 

37,5 h 5% a turisme 

 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

PRESSUPOST DE LES ACCIONS  
 
FINANÇAMENT PREVIST PER A LES ACCIONS 
Turisme de compres 1.400,00 €  
Turisme actiu i de natura 600,00 €  
Turisme gastronòmic i productes proximitat 3.000,00 €  
Turisme d’esdeveniments d’oci i negoci 3.000,00 €  
Material Audiovisual 2.000,00 €  
Gestió contingut en línia 2.000,00 €  
Accions de promoció genèriques 24.000,00 €  
Jornada Turisme Vallès 3.000,00 €  
TOTAL ACCIONS 39.000,00 €  
 
PRESSUPOST DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
Cost personal 76.000,00 € 
Projecte Singular 25.000,00 € 
Accions 39.000,00 € 
Total 140.000,00 € 
 
 
Tercer. Aportació de l’AJUNTAMENT al fons turístic per a l’any 2021 
 
Per raó d’aquest protocol addicional es determina l’aportació de l’AJUNTAMENT al fons turístic 
corresponent per a l’any 2021. 
 
Per aquest any, l’import corresponent al concepte PA de la fórmula prevista a la manifestació quarta 
d’aquest protocol és de quaranta mil quatre-cents euros (40.400 euros). D’acord amb això, en 
aplicació de la fórmula prevista al pacte 6.6 del CONVENI, l’aportació de l’AJUNTAMENT al fons 

turístic per a l’any 2021 és la següent:12  
 
 
Quart. Vigència 

 
Aquest protocol addicional al CONVENI entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus 
efectes des de l’1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2021.  
 
 
Cinquè. Jurisdicció competent 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per resoldre les incidències que puguin 
derivar-se de la interpretació d’aquest protocol addicional. 
 
 
Les parts, després de llegir el present protocol addicional, mostren la seva conformitat, ratifiquen el 
seu contingut i el signen.” 
 

2. Aprovar la distribució de l’aportació dels ajuntaments al fons turístic de l’any 2021, 
d’acord amb els imports següents: 

 
Càlcul del Conveni de Turisme 2021 

  
Places  

  DESPESA 
40.400€ 

 

POBLACIÓ 
2019 

Hoteleres Càmpings Turisme 
rural 

Habitatges 
ús turístic 

TOTAL 
PLACES 

Càlcul 
Conveni 

2021 

Aiguafreda 2.504 15 0 0 22 37 235,28 € 

Ametlla del Vallès, l' 8.462 0 0 30 55 85 747,74 € 

Bigues i Riells 9.092 26 0 19 6 51 755,71 € 

Caldes de Montbui 17.554 350 516 0 99 965 2.483,89 € 

                                                
12 El contingut específic per a cada ajuntament és el que consta en el segon punt de la part dispositiva.  



 
 
 

 

 
 

Campins 529 0 0 12 6 18 61,75 € 

Canovelles 16.629 20 0 0 39 59 1.341,64 € 

Cànoves i Samalús 3.117 22 0 25 28 75 327,10 € 

Cardedeu 18.357 81 0 7 44 132 1.560,14 € 

Figaró-Montmany 1.114 5 0 19 6 30 120,68 € 

Fogars de Montclús 470 79 750 43 44 916 1.119,27 € 

Franqueses del Vallès, les 20.092 178 0 4 22 204 1.777,99 € 

Garriga, la 16.514 284 0 0 61 345 1.671,09 € 

Granollers 61.275 1.207 0 0 55 1.262 6.179,13 € 

Gualba 1.500 21 324 0 83 428 620,91 € 

Lliçà d'Amunt 15.256 0 0 18 88 106 1.292,21 € 

Lliçà de Vall 6.542 0 0 0 17 17 520,47 € 

Llinars del Vallès 9.938 0 0 66 44 110 890,20 € 

Martorelles 4.801 0 0 0 0 0 367,20 € 

Mollet del Vallès 51.318 635 0 0 0 635 4.676,03 € 

Montmeló 8.755 58 0 0 0 58 738,22 € 

Montornès del Vallès 16.393 24 0 15 6 45 1.307,03 € 

Montseny 342 116 429 50 50 645 788,98 € 

Parets del Vallès 19.082 64 0 0 0 64 1.535,17 € 

Roca del Vallès, la 10.650 0 0 0 50 50 873,69 € 

Sant Antoni de Vilamajor 6.135 16 0 8 61 85 569,76 € 

Sant Celoni 17.904 171 0 27 11 209 1.616,56 € 

Sant Esteve de 
Palautordera 2.820 32 0 18 55 105 339,87 € 

Sant Feliu de Codines 6.259 0 0 0 33 33 517,75 € 

Sant Fost de 
Campsentelles 8.737 0 0 0 83 83 766,41 € 

Sant Pere de Vilamajor 4.472 0 0 29 105 134 500,52 € 

Santa Eulàlia de Ronçana 7.288 0 210 25 28 263 868,46 € 

Santa Maria de Martorelles 893 0 0 0 0 0 68,30 € 

Santa Maria de 
Palautordera 9.423 32 0 25 77 134 879,19 € 

Tagamanent 323 0 0 15 17 32 62,55 € 

Vallgorguina 2.891 0 0 15 110 125 368,95 € 

Vallromanes 2.579 190 510 14 72 786 1.126,83 € 

Vilalba Sasserra 716 0 0 0 0 0 54,76 € 

Vilanova del Vallès 5.432 197 0 0 17 214 668,56 € 

Vallès Oriental  396.158 3.823 2.739 484 1.494 8.540 40.400,00 € 

        FONT: IDESCAT.  
Dades Població: Padró municipal d'habitants per sexe. Xifres oficials. Municipis de la comarca. Vallès Oriental. 
2019 
Dades Places: Allotjaments turístics 2018. Oferta municipal d'establiments turístics de la Generalitat de 
Catalunya. Aquest any s'han afegit les dades d'habitatges d'ús turístic. 
(Enllaç a la base de dades) 

 

3. Facultar al senyor Alex Valiente Almazan, conseller delegat de l’Àrea de Turisme, per a 
la signatura del conveni precedent amb l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès. 
 

4. Notificar aquests acords als ajuntaments.” 
 
El president 
 
Alguna paraula? Passem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 33 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
PER URGÈNCIA 
 
2. Moció de suport al poble sahrauí davant l’escalada militar al Sàhara Occidental 
presentada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i la Coordinadora 
Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí. 
 



 
 
 

 

 
 

Conveguda la moció, que és la que segueix: 
 
“MOCIÓ DE SUPORT AL POBLE SAHRAUÍ DAVANT L’ESCALADA MILITAR AL SÀHARA 
OCCIDENTAL  
 
El passat 9 de novembre, el govern de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD) va 
emetre un comunicat en el que posava en alerta el Consell de Seguretat de Nacions Unides 
i la comunitat internacional de la situació que s’està vivint al Guerguerat, al sud-oest del 
Sàhara Occidental, i les seves possibles conseqüències.  
 
El Guerguerat és una petita àrea geogràfica del Sàhara Occidental situada a prop d’11 km 
de longitud a la frontera amb la República Islàmica de Mauritània i a 5 km de l’Oceà Atlàntic. 
El regne del Marroc va obrir il•legalment una bretxa al mur que separa el Sàhara Occidental 
ocupat pel Marroc dels els territoris alliberats del Sàhara Occidental controlats per la RASD, i 
la va asfaltar l’agost de 2016 per facilitar el trànsit de vehicles que transporten recursos 
naturals espoliats del Sàhara Occidental que es comercialitzen a tercers països. 
 
Després de 45 anys d'incompliment constant de les resolucions de Nacions Unides per part 
del Regne del Marroc, desenes de civils sahrauís van decidir manifestar-se pacíficament des 
del passat 21 d’octubre, bloquejant la carretera que creua la bretxa del Guerguerat i que 
diàriament és utilitzat per camions de mercaderies que entren i surten sense cap control per 
part de cap autoritat civil ni per part de la Missió de les Nacions Unides per el Referèndum 
del Sàhara Occidental (MINURSO).  
  
El passat 13 de novembre, l’exèrcit del Marroc va entrar a la zona del Guergerat per trencar 
el bloqueig dels manifestants i formar un passadís per facilitar el pas de tot tipus de vehicles 
en la franja que separen la duana marroquina amb República Islàmica de Mauritània. La 
resposta del Front Polisario va ser denunciar aquests fets davant del Consell de Seguretat 
de Nacions Unides, enviar efectius militars a prendre posicions davant un eventual 
enfrontament armat, i anunciar la represa d’hostilitats. 
 
La bretxa del Guerguerat és, en sí mateixa una violació de les clàusules de l'Acord Militar 
Nº1 signat pel govern de la RASD i el Regne del Marroc l’any 19911. Un fet que va dur al 
govern de la RASD ha declarar que la irrupció de qualsevol element marroquí, ja fos militar, 
de seguretat o civil, en aquesta zona alliberada del seu territori, coneguda com a "zona de 
separació", seria considerada una agressió flagrant a la que la part sahrauí respondria en 
legítima defensa de la seva sobirania nacional. Aquesta situació suposaria la fi de l'alto el foc 
i l'esclat d'una nova guerra a la regió. 
 
Davant d’aquesta situació, expressem la nostra preocupació per aquesta escalada de tensió 
que podria revifar el conflicte armat al Sàhara Occidental, i és per aquest motiu que es 
proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents  
 
 
 
 
ACORDS: 
 
- Instar el Regne del Marroc a què compleixi els acords internacionals i, en concret, el 
Pla d’arranjament (Resolució 690 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides del 29 
d’abril de 1991), i que retiri de forma immediata els seus efectius militars del Guerguerat i 
deixi d’utilitzar el Guerguerat o un altre pas del sud-oest del territori sahrauí per comunicar-
se amb Mauritània.  
 



 
 
 

 

 
 

- Fer una crida a la comunitat internacional, i particularment a les Nacions Unides i la 
seva missió de pau en aquest territori (Missió de Nacions Unides per al Referèndum al 
Sàhara Occidental -MINURSO), perquè assumeixin el seu mandat i vetllin pel respecte i el 
compliment de la Resolució 690 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides del 29 
d’abril de 1991 que contempla la realització d’un referèndum d’autodeterminació, i que 
assignin un nou Enviat Especial per al Sàhara Occidental, plaça vacant des del maig de 
2019, que pugui liderar la transició cap a la celebració d’aquest referèndum 
d’autodeterminació, tal com es preveu a Resolució 690 del Consell de Seguretat de les 
Nacions Unides del 29 d’abril de 1991.  
 
- Demanar a totes les administracions, al govern de Catalunya, al govern de l’Estat 
espanyol, a les institucions europees, així com a les Nacions Unides que promoguin de 
manera activa la inclusió d’un mecanisme d’observació i protecció dels drets humans de la 
població sahrauí per part de la MINURSO i, alhora, vetllin per preservar l’esperit pacífic, 
desmilitaritzat i democràtic en la resolució del conflicte, així com la pressa de mesures 
davant l’explotació il•legal dels recursos naturals per part del Regne del Marroc al Sàhara 
Occidental, i facin totes les gestions perquè s'alliberin els activistes sahrauís presos.  
 
- Donar suport al poble sahrauí tot participant en els diversos espais que treballen en 
aquest sentit com la Coordinadora d’Ajuntaments Solidaris amb el poble Sahrauí, i el Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament, i seguir col•laborant amb les entitats locals de 
solidaritat amb el poble sahrauí a través dels projectes de cooperació i d’ajuda humanitària 
que garanteixen els drets humans de les persones sahrauís. 
 
- Enviar aquesta resolució a la Secretaria General de Nacions Unides, a la Comissió 
Europea, al Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació del govern d’Espanya, al Departament 
d’Acció Exterior, Afers Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya, a 
l’Intergrup Pau i Drets Humans al Sàhara Occidental del Parlament de Catalunya, a la 
Delegació del Front Polisario a Catalunya, a la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments 
Solidaris amb el poble Sahrauí, a la Federació ACAPS, i al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament.” 
 
El senyor José Antonio Montero Domínguez 
 
Bona tarda, i gràcies president, segurament tothom que esteu avui a la sessió heu seguit 
l’actualitat dels incidents que s’estan produint a la zona fronterera i la possibilitat d’una 
escalada militar per part del rearmament del front polissari, nosaltres tenim molta 
preocupació enfront d’aquest conflicte, crec que el mon local, els ajuntaments de Catalunya i 
de la resta de l’estat, sempre han mostrat el seu compromís i hi ha hagut una acció solidària 
durant tots aquests anys que el poble sahraui vivia una situació tan injusta, també per la 
responsabilitat política i moral que tenim com a estat en la descolonització del Sàhara, però 
és de destacar que, especialment, els ajuntaments han tingut aquesta sensibilitat amb el 
suport polític, fent campanyes solidàries, amb les colònies dels nens i nenes a l’estiu, i per 
tant és un tema sensible en l’àmbit local. 
 
Per això ens semblava important portar aquesta moció avui aquí, i també es portarà a molts 
ajuntaments en els pròxims dies. Ens sembla que el text proposat pel Fons Català de 
Cooperació i la Coordinadora Catalana d’ajuntament solidaris és adient, crec que la part 
dispositiva resumeix molt bé quin ha estat el detall d’aquests conflictes, i destacaria que 
l’important sobretot és que recuperin visibilitat i la ONU, que des de fa any i mig no ha  
nomenat el responsable d’intervenció en aquesta zona, ho faci i s’evitin aquests conflictes, i 
també evidentment s’actualitzi les reivindicacions polítiques del poble sahraui i la seva 
visibilització en positiu, malauradament sovint amb joves dels nostres municipis quan parles 



 
 
 

 

 
 

del poble sahraui no tenen la més mínima idea de què els estem parlant, i crec que aiò 
també és de lamentar. 
 
El secretari accidental llegeix els acords de la moció. 
 
El president 
 
Molt bé, alguna intervenció al respecte? 
 
La senyora Assia Cherdal i Roukha 
 
Sí, senyor president, jo personalment vull informar que no votaré, perquè m’afecta 
personalment. 
 
El president 
 
Molt bé, recollit queda, passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 30 vots a favor de, per part del Grup Comarcal Esquerra 
Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores Marc Candela i Callado, Núria Carné i 
Navarro, Anna Cella i Navarro, Joan Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomàs, Pamela 
Isús i Sauri, Ignasi Martínez Murciano, Magalí Miracle i Rigalós, Imma Ortega i Martí i Marina 
Planellas i Alegre i per part del Grup Comarcal Socialista, els senyors i les senyores 
Emiliano Cordero Soria, Eva Maria Díaz Medina, Marialluïsa Ferré García, Maria del Mar 
Hernández Sánchez, Francesc Juzgado Mollá, Joan Ramon i Bernabé, Francesc Sánchez 
Castilla, Juan Manuel Segovia Ramos, Catalina Siles Royo, Alex Valiente Almazán i Eduard 
Vallhonesta Alarcón; per part del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts), els senyors i 
les senyores Gemma Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, Francesc Colomé Tenas, Joan 
Daví Mayol, Joan Pons Fiori i Marc Uriach Cortinas; per part del Grup Comarcal En Comú 
Guanyem, els senyors Jordi Manils Tavio i José Antonio Montero Domínguez i per part del 
Grup Comarcal CUP Vallès Oriental – Amunt el senyor Luís Toral Ortega. I les 2 abstencions 
de, per part del Grup Comarcal Ciutadans, la senyora Susana Barroso Valverde i el senyor 
Manuel Losada Seivane. 
 
 
II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL 
 
1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2020PRES000387, de 25 de setembre 
de 2020, al 2020PRES000472, de 12 de novembre de 2020. 
 
El president dona compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de Presidència del 
2020PRES000387, de 25 de setembre de 2020, al 2020PRES000472, de 12 de novembre 
de 2020. 
 
2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2020GER001490, de 25 de setembre de 
2020, al 2020GER001800, de 12 de novembre de 2020. 
 
El president dona compte al Ple, que en pren coneixement, decrets de Gerència del 
2020GER001490, de 25 de setembre de 2020, al 2020GER001800, de 12 de novembre de 
2020. 
 
 
INTERVENCIÓ 
 



 
 
 

 

 
 

3. Donar compte de l’informe de control intern de la gestió econòmica financera i 
pressupostària. 
 
El president dona compte al Ple, que en pren coneixement, de l’informe següent: 
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NORMATIVA APLICABLE  

 

 Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals (en endavant, TRLRHL). 
 

 Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el règim jurídic del control intern a 
les entitats del Sector Públic Local (en endavant, RCIL). 

 

 Resolució de 2 d’abril de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat 
(IGAE), per la qual s’estableixen les instruccions a les que s’hauran d’ajustar el seu 
contingut, estructura i format de l’informe-resum, així com la sol·licitud de l’informe previ 
a la resolució de discrepàncies i la remissió d’informació comptable i els informes 
d’auditoria dels comptes anuals de les entitats del sector públic local.  

 
OBJECTE I NATURALESA DE L’INFORME 

 
Aquest informe s’emet d’ acord amb  l’obligació recollida a l’article 220 del Reial decret 
legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals 
(TRLLRHL) 
La funció de control intern de la gestió econòmica-financera i pressupostària de les entitats 
locals, els seus organismes autònoms i de les empreses dependents es troba regulada 
bàsicament en l’article 92.2 i 92.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local i en els articles 213, 220 i 221 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Aquesta 
funció de control intern, econòmic-financer i pressupostari ha estat atribuïda a la Intervenció 
General segons l’article 92 bis de la Llei de Bases de Règim Local i l’article 4 del Reial 
Decret 128/2018, de 16 de març, pel que s’aprova el Règim Jurídic dels Funcionaris 
d’administració local amb Habilitació de caràcter Nacional.  
ÀMBIT I CONTINGUT DE L’ EXERCICI DEL CONTROL FINANCER  
 
D’acord amb l’article 3.1 del RD 424/2017, el control intern de l’activitat econòmica-financera 
del sector públic local, en el que, a més de la funció interventora, s’inclou el control financer, 
queda atribuït, tal i com s’ha exposat, a l’òrgan interventor de l’entitat local com a funció 
pública de preceptiva existència i expressament reservada de conformitat amb l’article 92 bis 
de la Llei de Bases del Règim Local.  
L’abast de l’exercici del control financer ve determinat a l’article 220 del TRLRHL, establint 
que aquest control tindrà per objecte comprovar el funcionament en l’aspecte econòmic 
financer dels serveis de les entitats locals, dels seus organismes autònoms i de les societats 
mercantils que d’aquestes depenguin. Aquest control es farà per procediments d’auditoria 
d’acord amb les normes d’auditoria del sector públic.  
 
Les formes de l’exercici del control financer, s’enuncien en l’apartat 1 de l’article 29 del RD 
424/2017, a l’assenyalar que: 

“1. El control financiero de la actividad económico-financiera del sector público local se ejercerá mediante el ejercicio 
del control permanente y la auditoría pública. Ambas modalidades incluirán el control de eficacia, que consistirá en 
verificar el grado de cumplimiento de los objetivos programados, del coste y rendimiento de los servicios de 
conformidad con los principios de eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el uso de los 
recursos públicos locales 

L’apartat segon del mateix article defineix l’àmbit subjectiu i l’extensió del control permanent 
al citar literalment que: 

2. El control permanente se ejercerá sobre la Entidad Local y los organismos públicos en los que se realice la función 
interventora con objeto de comprobar, de forma continua, que el funcionamiento de la actividad económico-financiera 
del sector público local se ajusta al ordenamiento jurídico y a los principios generales de buena gestión financiera, 
con el fin último de mejorar la gestión en su aspecto económico, financiero, patrimonial, presupuestario, contable, 
organizativo y procedimental. A estos efectos, el órgano de control podrá aplicar técnicas de auditoría. El ejercicio del 
control permanente comprende tanto las actuaciones de control que anualmente se incluyan en el correspondiente 



 
 
 

 

 
 

Plan Anual de Control Financiero, como las actuaciones que sean atribuidas en el ordenamiento jurídico al órgano 
interventor.” 

L’article 213 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial 
decret 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), estableix que els òrgans interventors de les entitats 
locals remetran amb caràcter anual a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat 
(IGAE) un informe resum dels resultats dels esmentats controls desenvolupats en cada 
exercici, en el termini i amb el contingut que es regulen en les normes indicades en aquest 
article. 
L’article 37 del RD/424/2017 estableix que l’òrgan interventor haurà d’elaborar amb caràcter 
anual i amb ocasió de l’aprovació del compte general, l’informe resum dels resultats del 
control intern assenyalat en l’article 213 del TRLRHL. Aquest informe resum ha de ser remès 
al Ple, a través del/la President/a de la Corporació, i a la IGAE en el curs del primer 
quadrimestre de cada any i contindrà els resultats més significatius derivats de les 
actuacions de control financer i de la funció interventora realitzades en l’exercici anterior. 
L’article 38 del RD/424/2017 estableix que el/la President/a de la Corporació formalitzarà un 
pla d’acció que determini les mesures a adoptar per reparar les debilitats, deficiències, 
errors i incompliments que es posin de manifest en l’informe resum. 
La definició de l’àmbit subjectiu dels ens subjectes al control intern que fa l’article 2 del Reial 
Decret 424/2017(RCI) és més ampli que el definit pel Text Refós de la llei Reguladora de les 
hisendes locals (TRLRHL)  que únicament preveu l'aplicació del control intern a la pròpia 
entitat local, els organismes autònoms i les societats mercantils dependents─ i resulta 
ajustat a la definició de sector públic que la LOEPSF.  
D’acord amb el perímetre de consolidació establert per la Llei reguladora de les Hisendes 
locals (TRLRHL) el pressupost consolidat esta format per l’agregació  dels drets i obligacions 
de la mateixa entitat Consell Comarcal  del Vallès Oriental (CCVO), Consorci per a la gestió 
de residus del Vallès Oriental (CGRVO)  i la seva societat participada al 100%, Serveis 
ambientals del Vallès (SAVOSA).   
 
La intervenció ha elaborat informe  que conté el Pla anual de control financer del que es va 
donar compte al Ple en sessió de data 13/05/2020. D' acord amb l´informe emès i vist 
l'establert  a l’art. 29 del RCIL el CONTROL FINANCER  comprèn:  
  

 El CONTROL PERMANENT, que afecta al Consell Comarcal del Vallès Oriental 
(CCVO) i al Consorci  i al Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental 
(CGRVO). 

 L’AUDITORIA DE COMPTES, DE COMPLIMENT I OPERATIVA  que afecta al 
mateix Consorci  i a la societat Mercantil  Serveis ambientals dels Vallès Oriental 
(SAVOSA). 

 Control d’eficàcia (dels dos punts anteriors)  
 
En els quadres següents, es pot veure l’àmbit conceptual del control Financer, que abasta la 
totalitat de l’activitat econòmica financera i patrimonial desenvolupada dins l’àmbit subjectiu 
marcat per l’article 2.2 del Reial decret 424/2017: 
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1. CONTROL PERMANENT 
 
Té per objecte comprovar de forma continua que el funcionament de l'activitat econòmica-
financera del sector públic local s' ajusta a l' ordenament jurídic  i als principis generals de 
bona gestió financera. 
 
S'ha realitzat per la intervenció en exercici de les actuacions atribuïdes per l'ordenament 
jurídic a l' òrgan interventor i s'ha practicat tant al CCVO com al CGRVO. L' exercici de la 
fiscalització  prèvia queda limitada segons les bases d'execució del pressupost que 
determinen que la funció interventora  s' exercirà  amb ocasió de l' autorització  o aprovació 
de despesa, liquidació de despeses o reconeixement d'obligacions i l´ordenació de 
pagament. La intervenció  formal consisteix amb la verificació del compliment dels requisits 
legals  per a l' adopció dels acords. En matèria de personal,  convenis i contractes majors, la 
fiscalització plena és limitada i es du a terme a posteriori mitjançant una mostra 
representativa  dels actes, documents o expedients  i mitjançant tècniques de mostreig o 
auditoria.  
 
Pel que respecte a la fiscalització d' ingressos, aquesta queda substituïda per la presa de 
raó en comptabilitat  i  per comprovacions posteriors mitjançant la utilització  de tècniques de 
mostreig o auditoria.  
 

1.1. CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL   
El total d' informes emesos per la intervenció ha estat de 1.136. Per àrees, el detall és el 
següent : 
 
 

NÚM. %

MEDI AMBIENT 110 10%

POLÍTIQUES SOCIALS 200 18%

DESENVOLUPAMENT LOCAL 199 18%

SERVEIS PERSONALS 168 15%

GERÈNCIA 9 1%

PERSONAL 200 18%

SERVEIS JURÍDICS 67 6%

INTERVENCIÓ 125 11%

TRESORERIA 58 5%

TOTAL 1.136           100%  
 
 

Segons naturalesa i  contingut  tenim: 
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ÀREES GESTORES I TEMES INGRESSOS PERSONAL CONTRACTACIONS OBLIGACIONS INTERVENCIÓ TRESORERIA TOTAL

MEDI AMBIENT 80 6 15 8 0 1 110

POLÍTIQUES SOCIALS 32 45 53 53 0 17 200

DESENVOLUPAMENT LOCAL 79 21 19 78 0 2 199

SERVEIS PERSONALS 47 10 24 82 0 5 168

GERÈNCIA 0 0 1 8 0 0 9

PERSONAL 3 170 9 18 0 0 200

SERVEIS JURÍDICS 13 22 15 17 0 0 67

INTERVENCIÓ 0 0 0 73 52 0 125

TRESORERIA 1 0 0 0 0 57 58

TOTAL 255 274 136 337 52 82 1136  
El detall o desglossament per conceptes es reflexa en els quadres següents: 
 

- Personal: 
 

ÀREES GESTORES/ TEMES D E 

P ERSONAL
 FORMACI Ó GESTI Ó  NÒMI NA

TOTAL  I NFORMES 

EX P .  P ERSONAL

MED I  AMBI ENT 1 5 0 6

P OL Í TI QUES SOCI AL S 13 32 0 4 5

D ESENVOL UP AMENT L OCAL 1 20 0 2 1

SERVEI S P ERSONAL S 3 7 0 1 0

GERÈNCI A 0 0 0 0

P ERSONAL 3 84 83 1 7 0

SERVEI S JURÍ D I CS 12 10 0 2 2

I NTERVENCI Ó 0 0 0 0

TRESORERI A 0 0 0 0

TOTAL 3 3 1 5 8 8 3 2 7 4  
 

- Contractacions: 
 

ÀREES GESTORES/TEMES 

CONTRACTACI ONS

CONTRACTES 

MAJORS

CONTRACTES 

MENORS

CONTRACTES 

AGREGATS

TOTAL  I NFORMES 

EX P .  

CONTRACTACI ONS

MED I  AMBI ENT 6 9 0 1 5

P OL Í TI QUES SOCI AL S 50 3 0 5 3

D ESENVOL UP AMENT L OCAL 10 9 0 1 9

SERVEI S P ERSONAL S 12 12 0 2 4

GERÈNCI A 0 1 0 1

P ERSONAL 1 8 0 9

SERVEI S JURÍ D I CS 4 10 1 1 5

I NTERVENCI Ó 0 0 0 0

TRESORERI A 0 0 0 0

TOTAL 8 3 5 2 1 1 3 6  
 

- Obligacions: 
 

ÀREES GESTORES
AJUTS 

MENAJD OR
FACTURES

FACT.  A 

CONVAL I D AR

P ROP OSTES 

D ESP ESA
SUBVENCI ONS

TOTAL  

I NFORMES 

OBL I GACI ONS

MED I  AMBI ENT 8 8

P OL Í TI QUES SOCI AL S 43 6 4 5 3

D ESENVOL UP AMENT L OCAL 77 1 7 8

SERVEI S P ERSONAL S 22 1 47 12 8 2

GERÈNCI A 8 8

P ERSONAL 18 1 8

SERVEI S JURÍ D I CS 1 16 1 7

I NTERVENCI Ó 51 12 9 1 7 3

TRESORERI A 0

TOTAL 6 5 5 1 1 4 1 8 9 1 8 3 3 7  
 

- Tresoreria: 
 



 
 
 

 

 
 

ÀREES GESTORES/TEMES 

TRESORERI A
AVAL S BCF

TRESORERI A 

COMP ENSACI Ó 

CRÈD I TS

TRESORERI A

D EVOL UCI Ó 

I NGRESSOS 

I ND EGUTS

TOTAL  

I NFORMES EX P .  

TRESORERI A

MED I  AMBI ENT 1 0 0 0 0 1

P OL Í TI QUES SOCI AL S 17 0 0 0 0 1 7

D ESENVOL UP AMENT L OCAL 2 0 0 0 0 2

SERVEI S P ERSONAL S 5 0 0 0 0 5

GERÈNCI A 0 0 0 0 0 0

P ERSONAL 0 0 0 0 0 0

SERVEI S JURÍ D I CS 0 0 0 0 0 0

I NTERVENCI Ó 0 0 0 0 0 0

TRESORERI A 0 27 17 4 9 5 7

TOTAL 2 5 2 7 1 7 4 9 8 2  
 
 
 
 
 

- Intervenció: 
 

ÀREES GESTORES/TEMES 

I NTERVENCI Ó
MC I NTERVENCI Ó

TOTAL  

I NFORMES EX P .  

I NTERVENCI Ó

MED I  AMBI ENT 0 0 0

P OL Í TI QUES SOCI AL S 0 0 0

D ESENVOL UP AMENT L OCAL 0 0 0

SERVEI S P ERSONAL S 0 0 0

GERÈNCI A 0 0 0

P ERSONAL 0 0 0

SERVEI S JURÍ D I CS 0 0 0

I NTERVENCI Ó 43 9 5 2

TRESORERI A 0 0 0

TOTAL 4 3 9 5 2  
 
 

1.2. CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS DEL  VALLÈS ORIENTAL  
El total d' informes emesos per la intervenció  han estat 368. El percentatge per àrees de 
gestió ha estat el següent: 
 

NÚM. %

RECOLLIDA SELECTIVA 6 1,63%

CONVENIS 27 7,34%

DEIXALLERIES 8 2,17%

PLANTA 132 35,87%

GERÈNCIA 5 1,36%

PRESIDÈNCIA 3 0,82%

PERSONAL 1 0,27%

INTERVENCIÓ 19 5,16%

SERVEIS GENERALS 167 45,38%

TO TAL 368 100%  
 
I , el resum per àrees de gestió i per  concepte  : 

 



 
 
 

 

 
 

ÀREES GESTORES I TEMES INGRESSOS
CONTRACTA

CIONS

OBLIGACIONS 

(RELACIONS 

Q)

INTERVENCIÓ

TRESORERIA 

COMPENACIÓ 

CRÈDITS

PERSONAL TOTAL

RECOLLIDA SELECTIVA 2 4 0 0 0 0 6

CONVENIS 19 8 0 0 0 0 27

DEIXALLERIES 4 4 0 0 0 0 8

PLANTA 23 81 0 6 4 18 132

GERÈNCIA 0 0 0 5 0 0 5

PRESIDÈNCIA 0 0 0 3 0 0 3

PERSONAL 0 0 0 1 0 0 1

INTERVENCIÓ 0 0 0 19 0 0 19

SERVEIS GENERALS 10 43 57 8 11 38 167

TOTAL 58 140 57 42 15 56 368  
 
El detall per àrees de gestió i per naturalesa  és: 
 

CONTRACTES 

MAJORS

CONTRACTE

S MENORS

CONTRACTE

S AGREGATS 

(ACORDS 

MARC)

CONVENIS FACTURES

RECONEI

X . 

EXTRAJU

DICIAL

AVALS BCF
REP ARA

MENTS
MDC I NTERVENCI Ó IMPOSTOS MOROSITAT NO SIGNATS

GESTIÓ  

PERSONAL 

(DIETES 

+GRATIF + 

BCF)

PERSONAL 

FORMACIÓ

CONTRACTA

CIÓ 

PERSONAL

QUITANCES 

NÒMINA

PERSONAL 

NÒMINA

RECOLLIDA SELECTIVA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONVENIS 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEIXALLERIES 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PLANTA 24 53 1 3 0 0 2 0 1 0 0 3 0 0 6 7 2 3 0

GERÈNCIA 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRESIDÈNCIA 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INTERVENCIÓ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 3 5 0 0 0 0 0

SERVEIS GENERALS 7 34 2 0 46 11 5 3 0 0 0 0 0 0 8 5 6 5 14

TOTAL 46 88 3 3 46 11 7 11 2 5 6 3 3 5 14 12 8 8 14  
 
 
2. AUDITORIA PÚBLICA DE COMPTES, DE COMPLIMENT I OPERATIVA  
 
El Reial Decret 424/2017 de 28  d' abril (RCI)  pel que respecte al control financer que ha de 
realitzar la intervenció s’estableix que l’auditoria financera ha de permetre la verificació  
relativa  a que els comptes anuals representen en tots els seus aspectes significatius la 
imatge fidel  del patrimoni, de la situació financera  i dels resultats de l’entitat  i en el seu cas 
amb l’execució del pressupost d’acord amb les normes  i els principis comptables  i 
pressupostaris que li són d’aplicació. Tanmateix per tal d’aconseguir un nivell de control 
efectiu i verificar el  compliment dels serveis que es presten per les societats adscrites, cal 
realitzar l’auditoria  de compliment i l’operativa  amb la finalitat de millorar la gestió del sector 
públic en el seu aspecte econòmic, financer, patrimonial, pressupostari, comptable, 
organitzatiu i procedimental. 
El Pla anual de control financer elaborat per la intervenció respecte d'aquest apartat 
determina que sota la modalitat d'auditoria de comptes, d'acord amb allò que s'ha fixat en 
l'article 168 de la llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, i amb els 
objectius establerts en la norma, se sotmetrà a la modalitat d'auditoria de comptes a les 
entitats següents: 

ENTITAT 
ADSCRIPCIÓ/

SERVEI 
OBJECTE PERÍODE METODOLOGIA PLANIFICACIÓ 

Consorci per a la gestió de 
residus del Vallès Oriental   
Serveis ambientals del 
Vallès SA-SAVOSA 

Servei de  
recollida i 
tractament de 
residus 

 
Comptes 
Anuals  

 
Exercici 
2019 

 
Auditoria interna i 
externa . 

 
Maig a Setembre  
2020 

 
Sota la modalitat d'Auditoria de compliment i operativa : 

ENTITAT ADSCRIPCIÓ/SERVEI PERÍODE METODOLOGIA PLANIFICACIÓ 

Serveis ambientals del Vallès 
S:A-SAVOSA  

Servei de recollida de 
residus i altres serveis  
complementaris  

 
Exercici 2019 

Auditoria externa 
coadjuvant a la 
intervenció  

Maig a setembre 
2020 

LIMITACIONS EN L' EXERCICI DEL CONTROL INTERN 
 
1. PERSONAL 
 



 
 
 

 

 
 

Les actuacions definides dins del Pla anual de control financer elaborat per la intervenció a 
prestar per serveis interns del servei, per manca de recursos personals suficients, no s'han 
pogut executar en la seva totalitat. Aquesta circumstància ha estat posada de manifest de 
forma expressa per aquesta intervenció mitjançant informe tramès a la Presidència en data 
17/04/2020. 
Tanmateix, en alguns supòsits de control, per circumstàncies d'oportunitat s'ha considerat 
necessari ampliar o reduir l'abast dels treballs de control. Val a dir que aquesta possibilitat 
està expressament prevista en el Pla anual  redactat i que dona base a aquets treball.  
  
2. PROCEDIMENTALS  
 
L´article 70 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu determina que s’entén per 
expedient administratiu, el conjunt ordenat de documents i actuacions que serveixen 
d’antecedent i fonament a la resolució administrativa, així com les diligències encaminades a 
executar-la . 
També, l’article 164 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (BOE 305, de 22 de 
desembre i correcció d'errades, BOE 12, de 14 de gener de 1987), pel qual s'aprova el 
reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals determina que 
constitueix expedient  administratiu " el conjunt ordenat de documents i actuacions que 
serveixen d' antecedent  i fonament a la resolució administrativa així com les diligències 
encaminades a la seva execució ". 
El sistema de gestió d' expedients administratius per part d´alguns serveis no segueix  les 
determinacions previstes en les ressenyes legals   generant per un sol assumpte més d'un 
expedient en algunes vegades "relacionat" i en altres no,  i constant  de forma parcial la 
documentació. Aquesta circumstància complica molt el treball de camp   per la dificultat 
afegida  que suposa  buscar els expedients relacionats que, a vegades, disposen de 
codificacions que no  tenen tampoc una relació directa amb l' assumpte principal.  
També, aquest fet ha limitat  molt  l´abast dels treballs  i ha obligat a reduir substancialment  
l' abast  de les mostres per evitar el denominat " risc d'auditoria" amb l'objectiu de limitar 
conclusions no fiables . 
 
3. RESPECTE A L' EXERCICI DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA EN EL CGRVO I EL 

CONTROL FINANCER  DE LA SOCIETAT SAVOSA 
 
La designa com a interventora del CGRVO es du a terme mitjançant resolució de 
presidència del  CCVO de data 10/04/2019 (Decret 2019PRE000117). En conseqüència la 
funció interventora  en aquet organisme es realitza a partir d' aquesta data.  
Pel que respecte a les auditories a realitzar a la societat participada del CGRVO, SAVOSA,  
les limitacions a les que s'ha vist sotmesa aquesta intervenció s'exposen en detall a l'apartat 
C) d' aquest informe.  



 
 
 

 

 
 

 
ÀREES ESPECÍFIQUES D'ACTUACIÓ I CONTROLS REALITZATS 
 

A.CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL (CCVO) 
 

(a) A.1. DESPESA DE PERSONAL. ASPECTES GENERALS 
1.1 ESTRUCTURA I CONTINGUT 

 
Incorpora un primer apartat, dirigit a revisar les consignacions de la despesa de personal, on 
es verifica l'increment de massa salarial  en comparativa entre l' exercici 2018 i 2019. En 
segon terme s’analitzen els instruments d’organització bàsics dels recursos humans a nivell 
de gestió, processos de selecció i variació de plantilles de personal. També s' efectua una 
anàlisi de les retribucions variables  en les nòmines mensuals de personal, valorant la serva 
adequació. Per últim s' efectua una anàlisis  dels expedients de contractació de personal 
laboral temporal, funcionaris interins, antiguitat i processos  selectius 
Efectuat filtre del programa GENESYS de gestió documental d'expedients, extreu  les dades 
següents en relació al nombre d'expedients tramitat que afecten a temes de personal, per 
àrees o serveis: 
 

ÀREES Total expedients 

Medi ambient 6

Serveis personals 10

Desenvolupament Local 18

Serveis jurídics 21

Serveis socials 43

Persones i valors 168

TOTAL 266  
I, per naturalesa: 

NATURALESA Total  expedients 

Adscripció a lloc de treball 1

Compactació lactància 1

Devolució taxes procés selectiu 1

Quitança 1

Renuncia 1

Subrogació 1

Subtitució 1

Canvi jornada 2

Productivitat 2

Baixes de personal 3

Nomenaments 3

Excedència 3

Acció social 7

Concessió bestreta 7

Aprovació de bases 8

Pròrrogues de contractes 11

Triennis 11

Altres no classificats 11

Despeses nòmines 18

Gratificacions i hores extres 19

Aprovació oferta pública ocupació 19

Nòmina, pagues extres i assistències 20

Cessament lloc de treball 22

Formació 32

Contractació de personal 61

TOTAL 266  
 
 

1.2 TREBALLS DE CONTROL   
 

a) Massa salarial. Comparativa 
 

S’ha analitzat el compliment de les limitacions pressupostàries bàsiques aplicades al 
Pressupost com a resultat de l’aprovació de la Llei 6/2018 de Pressupostos Generals de 
l’Estat de l' exercici 2018 i  prorrogats per a 2019 en allò que es refereix a la despesa de 
personal al servei de les administracions públiques. Respecte al control  pressupostari de 
massa salarial assignada s'ha pres en consideració els pressupostos dels dos períodes 
objecte de revisió : 



 
 
 

 

 
 

 
 de massa salarial total : 
 

Concepte Exerc ic i  2018 Exerc ic i  2019 Variació +/- Variació (%)

MASSA SALARIAL 7.008.717,11 € 7.101.292,98 € 92.575,87 € 1%  
 

 
Convé assenyalar la variació substantiva entre previsions inicials i execució de crèdits 
pressupostaris que ofereix  un grau de distorsió elevat en els resultats de la comparativa. 
Aquesta circumstància es produeix bàsicament per la incorporació de romanents de les 
subvencions dels programes de Treball i Formació del Servei d’Ocupació de Catalunya, que 
a l’entitat gestiona l’Àrea de  Desenvolupament local. 
 

PREVISIÓ CRÈDITS DEFINITIUS % INCREMENT / PREVISIÓ CRÈDITS DEFINITIUS % INCREMENT /

2018 2018 PREV. 2018 2019 2019 PREV. 2019

ÒRGANS DE GOVERN 18.850,00 18.850,00 0,00% 9.989,62 10.214,59 2,25%

FUNCIONARIS .-RETRIBUCIONS BÀSIQUES 630.329,46 667.075,62 5,83% 746.637,41 776.618,13 4,02%

FUNCIONARIS.-RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 962.376,77 1.003.554,23 4,28% 1.156.920,12 1.187.645,02 2,66%

LABORAL FIXE.- RETRIBUCIONS BASIQUES 812.631,00 835.886,50 2,86% 815.431,19 833.778,40 2,25%

LABORAL FIXE.-ALTRES REMUNERACIONS 5.457,62 5.457,62 0,00% 17.691,38 9.396,57 -46,89%

LABORAL TEMPORAL 2.783.867,55 3.262.942,54 17,21% 2.587.599,18 3.794.945,70 46,66%

ALTRE PERSONAL 1.200,00 1.200,00 0,00% 1.200,00 1.200,00 0,00%

FUNCIONARIS/LABORALS.-INCENTIUS AL RENDIMENT 73.015,84 79.232,47 8,51% 57.920,80 58.807,19 1,53%

ACCIÓ SOCIAL 1.720.988,87 1.902.961,80 10,57% 1.707.903,08 2.199.222,57 28,77%

PREVISSIONS PRESSUPOSTÀRIES 7.008.717,11 7.777.160,78 10,96% 7.101.292,78 8.871.828,17 24,93%

PREVISIÓ COSTOS PRESSUPOST

 
 
 

b) Anàlisi dels instruments  d'organització  
 

 Instruments de gestió de personal  

 
S’ha comprovat la composició dels instruments de la Plantilla i de la Relació de llocs de 
treball en relació amb el compliment formal dels requisits establerts per la normativa 
d’aplicació. En aquest sentit es posa de manifest: 

 No consta l' existència d' un llibre registre de personal.  

 Durant l' exercici no consten modificacions en la relació  valorada de  llocs de treball. 
No obstant, en l'expedient d'aprovació del pressupost per a l'exercici 2019, a l'Annex 
VI si que consta informe proposta de modificació de la RVLLT, signada pel President.   

 Respecte als instruments d’oferta pública d'ocupació a partir del registre d'expedients 
existent, s'han efectuat els filtres següents : 
 

PLACES ÀREA PROCÉS SELECTIU JUSTIFICACIÓ TAXA REPOSICIÓ

1. Laboral fixe

Tècnic superior A1 SP - HABITATGE Concurs - oposició Regular. Ocup. Art 19 LPGE

Tècnic mig A2 PSI Concurs - oposició Regular. Ocup. Art 19 LPGE

Tècnic mig A2 PSI Concurs - oposició Regular. Ocup. Art 19 LPGE

Tècnic mig A2 PSI Concurs - oposició Regular. Ocup. Art 19 LPGE

Tècnic mig A2 PSI Concurs - oposició Regular. Ocup. Art 19 LPGE

Tècnic mig A2 PSI Concurs - oposició Regular. Ocup. Art 19 LPGE

Tècnic mig A2 DL - OCUPACIÓ Concurs - oposició Regular. Ocup. Art 19 LPGE

Tècnic mig A2 DL - OBSERVATORI Concurs - oposició Regular. Ocup. Art 19 LPGE

Administratiu PERSONES I VALORS Concurs - oposició Taxa reposició

2018

 



 
 
 

 

 
 

PLACES ÀREA PROCÉS SELECTIU JUSTIFICACIÓ TAXA REPOSICIÓ

1. Laboral fixe

Tècnic mig A2 PSI Concurs - oposició Regular. Ocup. Art 19 LPGE

Auxiliar administratiu TIC Concurs - oposició Regular. Ocup. Art 19 LPGE

Tècnic mig A2 PSI Concurs - oposició Regular. Ocup. Art 19 LPGE

Tècnic mig A2 DL- TURISME Concurs - oposició Regular. Ocup. Art 19 LPGE

Tècnic mig A2 PSI Concurs - oposició Regular. Ocup. Art 19 LPGE

Tècnic mig A2 PSI Concurs - oposició Regular. Ocup. Art 19 LPGE

2. Personal funcionari

Tècnic mig A2 PSI Concurs - oposició Taxa reposició - Jubilació

2019

 
 
S'ha conciliat la informació corresponent a l'oferta pública d’ocupació de l'exercici 2018  amb 
els processos selectius tramitats d'aquesta procedència durant l'any 2019 que són els 
següents, i es corresponen amb els previstos en l'oferta pública. 
 

LLOC DE TREBALL ÀREA ADSCRIPCIÓ  

PLAÇA TÈCNIC/A DE GESTIÓ A2  DL Desenvolupament local

TÈCNIC/A GESTIÓ A2 OBSERVATORI Observatori 

 UNA PLAÇA ADMINISTRATIU/VA C1 PIV Persones i valors 

TÈCNIC/A A2  TS EAIA Politiques socials i d ' igualtat

TÈCNIC/A A2 ES  SSB SANT PERE DE VILAMAJOR Politiques socials i d' igualtat

TÈCNIC/A A2  ES SSB SANT ANTONI DE VILAMAJOR Politiques socials i d' igualtat

PLAÇA TÈCNIC/A A2  TS/ES  PIA Polítiques socials i d'igualtat

TÈCNIC/A  A2 TS SSB CANOVELLES Polítiques socials i d'igualtat

TÈCNIC/A TS SSB VILANOVA-VALLROMANES Polítiques socials i d'igualtat

TECNIC/A SUPERIOR A1 SERVEIS PERSONALS Serveis personals

  
 
El saldo resultant de  les tramitacions d' expedients  en relació a  la incidència entre altes i 
baixes de personal  és el següent: 
 

 Variacions de llocs de treball , convocatòries  i tipologia de contractació  
 

ALTES BAIXES

TOTAL  EXPEDIENTS CONTRACTACIO 50

TOTAL RENUNCIES 1

BAIXA 3

EXCEDÈNCIA 3

CESSAMENT 22

50 29 21

SALDO  

EXPEDIENTS

 
 
A partir de la mostra  extreta de la totalitat dels expedients tramitats, els resultat que 
determina el detall dels processos de selecció del personal  e relació als procediments 
d'urgència , és el següent: 
 

P ROCESSOS D E SEL ECCI Ó D E P ERSONAL  
D ATA P UBL I CACI Ó 

CONVOCATÒRI A 2 0 1 9  
%

Funcionaris interins 2 2%

Funcionaris fixes 2 2%

Laboral fixe 10 11%

Personal laboral temporal 33 35%

CONTRACTACIONS PER URGÈNCIA 47 50%

TOTAL 9 4 100%  
 
En els  quadres següents es recull la informació que s' ha pogut validar des del programa de 
registre d'expedients  amb filtre dels expedients de convocatòries de processos selectius 
que s'hi contenen. En el primer quadre hi figura el detall d'observacions corresponents a 
l'inici de tràmit d'expedient i en el segon es du a terme una anàlisi de la tipologia de 
contractacions de personal. 

 
 



 
 
 

 

 
 

REFERÈNCIA

CATEGORI

A LLOC DE 

TREBALL

ÀREA COMPLEIX
NO 

COMPLEIX
URGÈNCIA (X)

QUEDA 

JUSTIFICADA LA 

URGÈNCIA?

PROCÉS SELECTIU 

VALORACIÓ MÈRITS 

ESPECÍFICS (X)

PUBLICACIÓ DE 

BASES DE SELECCIÓ 

PER URGÈNCIA (X)

COMPLEIX

SINGULARS 2018 CONTARCTE TECNIC ORIENTADOR PROJECTES SINGULARS A2 Tecnic/a DL X X

JENP 2019: CONTRACTACIÓ A2 Tècnics/a DL X

AREA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 2

CONTRACTACIÓ D’UN  ENGINYER TÈCNIC - MEDI AMBIENT I TERRITORI A2 Enginyer t. MAT X X X X X

CONTRACTACIÓ D' UN ENGINER TÈCNIC A L’ÀREA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI A2 Enginyer t. MAT X X

CONTRACTACIO D'UN ENGINYER TÈCNIC PER L’AREA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI A2 Enginyer t. MAT X X X

CONTRACTACIÓ D'UN/A ARQUITECTE/A PER L’ÀREA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI A1 Arquitecte MAT X X X X

CONTRACTACIO PER URGENCIA ADMINISTRATIVA AREA MAT C1 Administa. MAT X X

AREA MAT 5

CONTRACTACIO PER URGENCIA ADMINISTRATIU/VA CALDES I CANOVELLES C1 Administr. PSI X

CONTRACTACIO ADMINISTRATIU PUIGGRACIOS_VACANT C1 Administr. PSI X X X X X

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIU/IVA PUIGGRACIÓS (VACANT) C1 Administr. PSI X X

CONTRACTACIO ADMVA PER SUBSTITUCIO - AJUNTAMENT DE LA LLAGOSTA I  MARTORELLESC1 Administr. PSI X X X X X

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS C1 Administr. PSI X X X X

SUBSTITUCIÓ ADMINISTRATIVA AJUNTAMENT DE CANOVELLES C1 Administr. PSI X X X X

CONTRACTACIO VACANT ADMINISTRATIVA AJUNTAMENT CALDES DE MONTBUI C2 Administr. PSI X X X X X

CONTRACTACIÓ VACANT ADMINISTRATIVA AJUNTAMENT DE LA GARRIGA C2 Administr. PSI X X

CONTRACTACIO MGF C1 Administr. PSI X X

CONTRACTACIÓ VACANT ADMINISTRATIU/IVA CALDES DE MONTBUI C2 Administr. PSI X

CONTRACTACIÓ PER SUBSTITUCIÓ AUXILIAR ADMINISTRATIVA - CCVR C2 Auxiliar PSI X X

CONTRACTACIÓ PER SUBSTITUCIÓ AUXILIAR ADMINISTRATIVA - CCVR C2 Auxiliar PSI X X X X

CONTRACTACIO COORDINADOR/A BAIX MONTSENY A2 Coordi. PSI X

CONTRACTACIÓ COORDINADOR/A SBAS A2 Coordi. PSI X X

INFORME CONTRACTACIO SSB VALLROMANES I SANTA MARIA DE MARTORELLES A2 Educadora PSI X X

CONTRACTACIÓ VACANT ES AJUNTAMENT DE VILANOVA A2 Educador/a PSI X X

CONTRACTACIÓ VACANT TÈCNIC O TÈCNICA INFÀNCIA A2
Educador/a 

PSI X X

CONTRACTACIÓ BAIXA MATERNITAT EDUCADORA SOCIAL SSB SANT ANTONI DE VILAMAJORA2 Educador/a PSI X X X X

CONTRACTACIO EDUCADOR SOCIAL CANOVES-AJUTS DE MENJADOR_VACANT A2 Educador/a PSI X X

CONTRACTACIO EDUCADOR SOCIAL CANOVES-AJUTS DE MENJADOR_VACANT A2 Educador/a PSI X X

CONTRACTACIÓ ES SUBSTITUCIÓ MARINA ALTÉS AJUNTAMENT DE CÀNOVES I SAMALÚS A2 Educador/a PSI X X X

CONTRACTACIÓ URGÈNCIA ES VALLROMANES A2 Educador/a PSI X X X X X

CONTRACTACIÓ VACANT ES AJUNTAMENT DE VILANOVA A2 Educador/a PSI X X X X

CONTRACTACIÓ INTEGRADOR/A SOCIAL (FINANÇAMENT FITXA 44) C1 Integrador  PSI

CONTRACTACIÓ INTEGRADORA SOCIAL (FINANÇAMENT FITXA 44) C1 integrador PSI X X X X

CONTRACTACIÓ JURISTA EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ ALS INFANTS I ADOLESCENTS A1 jurista PSI X X

CONTRACTACIÓ PEDAGOGA EAIA A1 Pedagoga SEAIA PSI
X X

CONTRACTACIO D’UN/A TECNIC/A D’INFANCIA A2 Tècnica inf. PSI X X

CONTRACTACIO URGENCIA INES VAZQUEZ SANT ANTONI DE VILAMAJOR A2 Treballador/a PSI X X X X

SUBROGACIO BAIX MONTSENY LAURA PINAZO A2 Treballador/a PSI

CONTRACTACIO TREBALLADOR SOCIAL CANOVE i SANT FOST_VACANT A2 Treballadora social PSI X X

CONTRACTACIO TREBALLADORA SOCIAL AJUNTAMENT DE MONTMELO A2 Treballador/a PSI

TOTAL ÀREA PSI 33

CONTRACTACIO SCE A1 Tècnica SJ X X

CONTRACTACIÓ PER URGÈNCIA - LLICENCIAT EN DRET - ACUMULACIÓ TASQUES CONSORCI A1 Jurista SJ X X

TOTAL ÀREA SERVEIS JURÍDICS 2

CONTRACTACIÓ TÈCNIC ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA A2 Tècnic AE SJ TIC X X

CONTRACTACIÓ TÈCNIC SISTEMES A2 JAR A2 Tècnic Sist. SJ TIC X X

INFORME CONTRACTACIÓ AUXILAR C2 TIC (BASES) C2 Auxiliar SJ TIC

TOTAL ÀREA TIC 3

CONTRACTACIO IMV (TECNICA JOVENTUT) A2 Tècnic/a SP- JOV X X

CONTRACTACIÓ PER URGÈNCIA-JOVENTUT-TÈCNICA EN PRÀCTIQUES A2 Tècnic/a SP- JOV X

CONTRACTACIO TEMPORAL JOVENTUT A2 Tècnic/a SP- JOV

TOTAL ÀREA JOVENTUT 3

CONTRACTACIO NOE (ADMINISTRATIVA HABITATGE) C1 Administ. SP-HABIT X X

CONTRACTACIO URGENCIA ADM OCH-BAIXA MATERNAL C1 Administr. SP-HABIT X X X

TOTAL ÀREA HABITATGE 2

TOTALS GENERALS 50 38 12 20 15 15 0 32
31,6% 75,0% 30,0% 0,0% 64,0%

APROVACIÓ BASES DE LA 

CONVOCATÒRIA PER PLE
URGÈNCIA (X)

PLA ÇA  

PR EV ISTA  EN  

PLA N TILLA

 
 



 
 
 

 

 
 

CATEGORI

A LLOC DE 

TREBALL

ÀREA 
LABORA

L FIXE

PERSONAL LABORAL TEMPORAL O FUNCIONARI 

INTERÍ

OBRA I SERVEI INTERINITAT

EVENTUAL PER 

CIRCUMSTÀNCIES 

DE LA PRODUCCIÓ

PRÀCTIQUES DE CARRERA INTERÍ  TERMINI MAXIM CONTRACTE

A2 Tecnic/a DL X 31 de desembre de 2019 Contractació supeditada al finançament del programa del SOC

A2 Tècnics/a DL X 30 d'abril de 2020
Contractació de6 mesos de joves en pràctiques del programa de garantia 

juvenil 2019

2

A2 Enginyer t. MAT X
Fins a la provisió dell lloc de treball mitjançant 

el procés de selecció amb oferta pública

El 1r procés de selecció va quedar desert i van haver de fer una contractació 

d'urgència

A2 Enginyer t. MAT X

A2 Enginyer t. MAT X Informe intervenció amb objeccions essencials

A1 Arquitecte MAT X Informe intervenció amb objeccions essencials. (Sílvia Armenjach va plegar)

C1 Administa. MAT X No s'especifica

L'arquitecte Maria Roca Ribas estava contractada com a administrativa i va 

passar el procés  de selecció d'arquitecta. La Maria Vizacino havia participat en 

un porcés de selecció d'administratius

5

C1 Administr. PSI

C1 Administr. PSI X Mentre duri el procés de selecció

C1 Administr. PSI X No s'especifica

C1 Administr. PSI X
Suplència baixa IT, maternitat, lactància i 

possibles excedències de la seleccionada

C1 Administr. PSI X Mentre duri el procés de selecció

C1 Administr. PSI
Per substituir la plaça vacant de Montserrat Camps per IT d'un mes. Es va fer un 

procés de selecció per cobrir la plaça de Canovelles i la de Caldes. Va quedar 

C2 Administr. PSI X Mentre duri el procés de selecció

C2 Administr. PSI X No s'especifica L'Elisabeth Lavado, adm a la Garriga, comunica que plega

C1 Administr. PSI X No s'especifica

C2 Administr. PSI La Núria Tió, adm. De Caldes,  comunica que plega 

C2 Auxiliar PSI Substitució IT de la Roser Santasmasas 

C2 Auxiliar PSI X Substitució IT de la Roser Santasmasas 

A2 Coordi. PSI X
No s'especifica

A2 Coordi. PSI X No s'especifica

A2 Educadora PSI Mentre duri el procés de selecció

Plega la Blanca Martín Pleguezelos: TS al 50% a Vallromanes, 25% a Sta M 

Martorelles i 25% al CCVO (pel transport adaptat). Abans de la Blanca hi havia la 

Marina Altés.

A2 Educador/a PSI L'Anna Valentí, educadora social de Vilanova, comunica que plega 

A2
Educador/a 

PSI
Maria Teresa Castilla demana excedència d'1 any prorrogable. Informe 

intervenció sobre la reposició d'efectius. Es considerea que queda acreditat. 

A2

Educador/a 

PSI X

Substitució baixa maternal Anna Valentí i 

ampliació a una setmana de traspàs. Fins el 18 

de febrer

A2 Educador/a PSI X No s'especifica

A2 Educador/a PSI X No s'especifica Repetit?

A2 Educador/a PSI X Mentre duri la substitució de la baixa maternal IL i maternitat Marina Altés

A2 Educador/a PSI X Mentre duri el procés de selecció 50% jornada

A2 Educador/a PSI X Mentre duri el procés de selecció
L'Anna Valentí, educadora social de Vilanova, comunica que plega. Abans 

estava a Caldes? 

C1 Integrador  PSI 31 de desembre de 2020 TFS comunica a l'octubre l'addenda amb la incorporació d'aquesta figura

C1 integrador PSI X 23 de desembre de 2020

A1 jurista PSI X No s'especifica

A1 Pedagoga SEAIA PSI
X

No s'especifica

A2 Tècnica inf. PSI X No s'especifica

A2 Treballador/a PSI X Mentre duri el procés de selecció

La Inés estava contractada pcom a TS a Bigues. Bigues vol finalitzar el conveni 

amb CCVO. I Es proposa contractar la Inés  amb caràcter d'urgència per St. 

Antoni. Informe intervenció amb objecció essencial. A l'informe tècnic parlen de 

la Melisa Troncoso, TS tècnica de la gent gran i no sé què pinta a l'expedient..

A2 Treballador/a PSI X

La Laura estava d'excedència quan van fer la subrogació de les altres tècniques 

del Baix Montseny: Maria Betlem González, Olívia Junqueras i Helena Tarrago. 

L'Helena tenia contracte laboral dinterinitat per substituir la Laura Pinazo

A2 Treballadora social PSI X No s'especifica L'Anna Batlles va passar a la plaça de Coordinadora 

A2 Treballador/a PSI X X Mentre duri el procés de selecció
L'Helena va quedar segona del procés de selecció de Cànoves i St. Fost. A 

l'informe parlen de contracte d'interinitat i al decret d'obra i serveis

33

A1 Tècnica SJ X No s'especifica Abans ja tenia un contracte d'obra i servei, també A1 

A1 Jurista SJ X 31 de desembre de 2019 Informe amb objeccions

2

A2 Tècnic AE SJ TIC X No s'especifica

A2 Tècnic Sist. SJ TIC X No s'especifica A l'expedient es qüestiona el finançament pel 2020

C2 Auxiliar SJ TIC

3

A2 Tècnic/a SP- JOV X No s'especifica

A2 Tècnic/a SP- JOV X 31 de maig de 2019 Li allarguen 1 mes a una jove de pràcitques garantia juvenil

A2
Tècnic/a SP- JOV

No s'especifica
La Núria Maynou va passar a l'Observatori i queda vacant el lloc de tècnica de 

joventut

3

C1 Administ. SP-HABIT X No s'especifica

C1 Administr.

SP-HABIT

X Mente duri la substitució

Baixa maternal de la Raquel Costa. La Marina tenia abans contracte de 

pràctiques. L'informe proposava l'inici del procés de selecció i el decret proposa 

contractar la Marina.

2 ÀREA HABITATGE 

ÀREA PSI 

ÀREA SERVEIS JURÍDICS 

ÀREA TIC 

ÀREA DE JOVENTUT

AREA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 

AREA MAT

TIPOLOGIA

OBSERVACIONS
LABORAL TEMPORAL FUNCIONARI 

 
 



 
 
 

 

 
 

Els quadres següents  recullen informació  resum de la informació que aporten els quadres 
precedents per a dues de les àrees que s' hi contenen: 
 

compelix no compleix % incidència

1 .Atributs verif icats

1.1.Consten aprovades les bases 16 5 24%

1.2.Consten publicades bases en procés per urgència 0 14 100%

1.3.Contractació per urgència (14) 42%

1.4.Es justifica la urgència 12 2 14%

1.5.Consta  en el procés valoració de mèrits 11 3 21%

1.6.Plaça prevista en plantilla 24 9 27%

2.Categoria l loc  de trebal l  total 

A-1 2

A-2 17

C-1 9

C-2 5

3.Tipologia del  l loc  de trebal l  

   Laboral fixe 0

   Laboral  temporal  30

   Funcionari de carrera 0

   Funcionari interí 1

PSI /nombre total  33

 

compelix no compleix % incidència

1 .Atributs verif icats

1.1.Consten aprovades les bases 2 3 60%

1.2.Consten publicades bases en procés per urgència 0 5 100%

1.3.Contractació per urgència (4) 80%

1.4.Es justifica la urgència 3 2 40%

1.5.Consta  en el procés valoració de mèrits 2 3 60%

1.6.Plaça prevista en plantilla 2 3 60%

2.Categoria l loc  de trebal l  total 

A-1 1

A-2 3

C-1 1

C-2 0

3.Tipologia del  l loc  de trebal l  

   Laboral fixe 0

   Laboral  temporal  1

   Funcionari de carrera 0

   Funcionari interí 4

MAT/nombre total  5

 
 

 Plantilla  
 
En relació a la plantilla de personal, s'ha efectuat una comparativa de la plantilla entre 
exercici  objecte d' anàlisi i el precedent, el resultat de la qual, és el següent: 



 
 
 

 

 
 

FUNCIONARIS 2018 2019 VARIACIÓ

Funcionaris d'habilitació estatal 3 3 0

Escala d'administració general 17 17 0

Subescala tècnica superior 6 6 0

Subescala tècnica de gestió 2 2 0

Subescala administrativa 7 7 0

Subescala aux. administratiu 2 2 0

Escala d'administració especial 4 4 0

Subescala tècnics superiors 3 3 0

Subescala tècnics mitjans 1 1 0

TOTAL PLANTILLA FUNCIONARIS 24 24 0

INTERINS 23 23 0

Escala d'administració general
Subescala tècnica superior 5 5 0

Subescala tècnica de gestió 17 17 0

Subescala administrativa 1 1 0

Eventuals 1 1 0

TOTAL FUNCIONARIS I INTERINS 48 48 0

LABORALS FIXES 39 36 -3

Tècnics superiors 6 6 0

Tècnics de gestió 25 23 -2

Administratius 5 5 0

Auxiliars administratiu 1 0 -1

Agrupacions professionals 2 2 0

LABORALS TEMPORAL 83 88 5

Tècnics superiors 6 5 -1

Tècnics de gestió 47 53 6

Administratius 27 27 0

Auxiliars administratiu 3 3 0

TOTAL PLANTILLA LABORALS 122 124 2

TOTAL PLANTILLA 170 172 2  
 

De la informació transcrita convé assenyalar el següent : 
 
 

- En relació a les places de Tècnics de gestió (laborals fixes), a l’expedient 
X2018008345 d’aprovació del pressupost 2019, consta l’informe de l’Àrea de PIV de 
la plantilla de 2019. També la publicació al DOGC. En ambdós documents, hi ha una 
errada en el sumatori de places i vacants. Consta “14 + 9= 21”, en lloc de 23. Si bé 
en l’informe inicial es feia constar que es desconeixia el motiu de l’errada (si era o no 
motivada per un dels dos factors de la suma o bé per l’operació en si mateixa), en 
atenció que no constava pronunciament previ requeriment al servei respecte a la 
incidència detectada, dir que en data 21 d’octubre, ha estat contestat i per tant, es 
confirma que l’errada venia de la pròpia operació i el resultat correcte és 23.  
 

- Es comprova que no hi ha variacions a l’alça  en  funcionaris de carrera, interins ni 
laboral fixe, el que per principi determina que les modificacions en plantilla només 
s'han considerat en personal laboral temporal, el que s'ajustaria amb les 
determinacions dels principies establers en la normativa pressupostària que ho 
regula.  

 
 Controls de compliment  

 
També s' ha efectuat un treball  de control  de compliment de la legalitat  respecte de  la 
contractació de personal  laboral temporal a la provisió dels llocs de treball, sobre una 
mostra  de  deu expedients escollits de forma aleatòria.  



 
 
 

 

 
 

 
EXPEDIENT 1: X20190000323

SI NO 

LABORAL TEMPORAL 

1. S' ha realitzat un procés de selecció  per urgència garantista x

2. S' ha aprovat una convocatòria per al lloc de treball pel ple durant l' exercici *

*Contractació per la substitució d'ILT de 3 mesos de l' ES Caldes

resultat control 

 
 
EXPEDIENT 2: X2019001035

SI NO 

LABORAL TEMPORAL 

1. S' ha realitzat un procés de selecció  per urgència garantista x

2. S' ha aprovat una convocatòria per al lloc de treball pel ple durant l' exercici *

*Contracte d'obra i servei TRFO PANP (del 18 de febrer de 2019 al 30de juliol de 2019)

resultat control 

 
 
EXPEDIENT 3: X2019001484

SI NO 

LABORAL TEMPORAL 

1. S' ha realitzat un procés de selecció  per urgència garantista x

2. S' ha aprovat una convocatòria per al lloc de treball pel ple durant l' exercici x

Contracte d'obra i servei. 50% coordinadora EPASP Baix Montseny i  50% tècnic de gestió, aprovada en el ple de 20 de març

resultat control 

 
 
EXPEDIENT 4. X2019002247

SI NO 

LABORAL TEMPORAL 

1. S' ha realitzat un procés de selecció  per urgència garantista X

2. S' ha aprovat una convocatòria per al lloc de treball pel ple durant l' exercici x

*Contracte obra i servei TRFO línia PGRC (12 d'abril a 30 de juliol 2019)

resultat control 

 
 
EXPEDIENT 5: X2019004019

SI NO 

LABORAL TEMPORAL 

1. S' ha realitzat un procés de selecció  per urgència garantista x

2. S' ha aprovat una convocatòria per al lloc de treball pel ple durant l' exercici x

Contracte obra i servei substitució PANP 12 Martorelles (de 24 de maig a 30 de gener de 2020)

resultat control 

 
 
EXPEDIENT 6: X2019005119

SI NO 

LABORAL TEMPORAL 

1. S' ha realitzat un procés de selecció  per urgència garantista x

2. S' ha aprovat una convocatòria per al lloc de treball pel ple durant l' exercici x

CONVOCATÒRIA D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC EN SIG DL

resultat control 

 
 
EXPEDIENT 7: X2019005491

SI NO 

LABORAL TEMPORAL 

1. S' ha realitzat un procés de selecció  per urgència garantista x

2. S' ha aprovat una convocatòria per al lloc de treball pel ple durant l' exercici x

Programa Joves en pràctiques. Pròrroga del contracte eventual per circumstàncies de la producció (del 6/7/19 al 23/09/19)

resultat control 

 
 
EXPEDIENT 8: X2019006730 (acta selecció) Exp. Relacionat: X2019007647

SI NO 

LABORAL TEMPORAL 

1. S' ha realitzat un procés de selecció  per urgència garantista x

2. S' ha aprovat una convocatòria per al lloc de treball pel ple durant l' exercici x

Contracte enginyer MAT funcionari interí per Vallgorguina i Cardedeu (a partir de novembre 2019)

resultat control 

 
 



 
 
 

 

 
 

EXPEDIENT 09: X2019007519

SI NO 

LABORAL TEMPORAL 

1. S' ha realitzat un procés de selecció  per urgència garantista X

2. S' ha aprovat una convocatòria per al lloc de treball pel ple durant l' exercici X

Contractació per urgència pel CGRVO des de 18 d'octubre fins al 31 de desembre 2019

resultat control 

 
 
EXPEDIENT 10: X2019008246

SI NO 

LABORAL TEMPORAL 

1. S' ha realitzat un procés de selecció  per urgència garantista X

2. S' ha aprovat una convocatòria per al lloc de treball pel ple durant l' exercici X

Contracte d'obra i serveis a temps complet

resultat control 

 
 
La primera conclusió que cal extreure d' aquesta informació és que  la majora de contractes 
de personal tenen  caràcter temporal. Així doncs sobre una selecció de deu expedients ho 
són tots d'aquesta naturalesa.  
 
Respecte al grau d'incidències detectades en l'anàlisi del contingut dels expedients, consta 
en el quadre següent : 
 

ÂREES OBJECTE DE REVISIÓ 

Número d' 

operacions 

analitzades 

Atributs verificats per cada 

operació 

Total atributs 

verificatss

Número d' 

inicdències 
% d' incidència 

1.Procés  de selecció  garantista  10 1 10 1 10%

2.Consta aprovada una convocatòria  pel  Ple 10 1 10 5 50%  
 
Convé assenyalar el significatiu que és la incidència de processos de selecció per urgència, 
fet que guarda relació directa amb el fet de que no consten aprovades les bases de les 
convocatòries de llocs de treball  en un percentatge pràcticament igual. 
No consta cap tramitació de convocatòries de borses de personal  que permeti resoldre  la 
cobertura de llocs de treball davant situacions extraordinàries en els termes del que 
estableix  la normativa que regula l' estatut bàsic dels empleats públics. 
 

 Variació de la plantilla   
 
La variació de la plantilla de personal 2019  ha estat : 

 
VARIACIÓ DE PLANTILLA DE PERSONAL  2019 2019 núm. Total 

Baixes 4

Altes 6

VARIACIÓ (+2)  
 

 
 
 
 

 Formació de personal  
 
El quadre següent  detalla el resum de cursos  que ha realitzat el personal durant l'exercici : 

 



 
 
 

 

 
 

Denominac ió /Área o servei Treballador/a Cost

FORMACIÓ “COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN OBRES SENSE PROJECTE” JMA Jorid Martínez Amigó 120,00 €                  

total   ÀREA MAT 120,00  €           

JORNADA SOBRE LA GESTIÓDEL PERSONAL TEMPORAL I INTERÍ A L'INICI DEL MANDAT Óscar Frias Pérez 130,00 €                  

CONTRACTACIO FORMACIÓ PROTOCOL D'ASSETJAMENT Personal 480,00 €                  

Total  ÀREA PERSONES I VALORS 610,00  €           

FORMACIO JORNADA SANT JOAN DE DEU Marta Montañà Bores 60,00 €                    

FORMACIO JORNADA SANT JOAN DE DEU Eva Casas Ibáñez 60,00 €                    

FORMACIÓ UOC GEMMA ANDREU FEBRER 2019 (Grau Educació Social) Gemma Andreu Olivé 737,86 €                  

INTERVENCIO SOCIOEDUCATIVA AMB FAMILIES I INFANCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT Maria Teresa Castilla Montoya 150,00 €                  

FORMACIO ICAB MENORS I XARXES SOCIALS Eva Casas Ibáñez 25,00 €                    

FORMACIÓ ICAB MENORS I XARXES SOCIALS Marta Montañà Bores 25,00 €                    

FORMACIÓ ICAB MENORS I XARXES SOCIALS Mayte Anguita González 25,00 €                    

FORMACIÓ ICAB MENORS I XARXES SOCIALS Sílvia Cantalops Jiménez 25,00 €                    

FORMACIÓ COL·LEGI PSICOLOGIA DE CATALUNYA Eva Romeu Tenas 112,00 €                  

FORMACIÓ 2019 - AMB COST - II CONGRÉS DE L'ACCIÓ SOCIAL Núria Rius Cañas 190,00 €                  

FORMACIÓ 2019 - AMB COST- II CONGRÉS DE L'ACCIÓ SOCIAL Salomé de las Moreras Ramírez 190,00 €                  

FORMACIO UOC GEMMA ANDREU SETEMBRE 2019 Gemma Andreu Olivé 931,32 €                  

FORMACIÓ 2019 CURS VIRTUAL SALUT MENTAL Olívia Junqueras Cárdenas 40,00 €                    

TOTAL ÀREA PSI 2.571,18  €        

FORMACIO SECRETARIA III CONGRES OBSERVATORIO DE CONTRATACION PUBLICA Helena iserte+ Gilbert Niubó + Jordi Vendrell 620,22 €                  

CURS DE FORMACIO DE DELEGATS DE PROTECCIÓ DE DADES (DPD) ICAB - NCP Núria Caellas Puig 1.500,00 €               

FORMACIO CONGRES CNIS 2019 MADRID (FEBRER) Núria Caellas+ Carme Rodríguez+Jose Coy+ Gilbert Niubó+Jordi Vendrell1.136,96 €               

FORMACIO JORDI VENDRELL CONGRES COMPLIANCE Jordi Vendrell Ros 150,00 €                  

PROCEDIMENT GENÈRIC FORMACIÓ CARME SAYÓS MOTILLA Carme Sayós Motilla 40,00 €                    

Formació GND I Congrés de Dret administratiu Gilbert Niubó Doiz 80,00 €                    

Formació JVR I Congrés dret administratiu Jorid Vendrell i Ros 80,00 €                    

CONGRES COMPLIANCE ICAB - 19 I 20 SETEMBRE 2019 Jordi Vendrell Ros i Núria Montañà Garcia 525,00 €                  

FORMACIÓ NÚRIA MONTAÑÀ COFERENCIES FORTUNY LEGAL Núria Montañà Garcia 150,00 €                  

FORMACIO JURIDICA Carme Sayós Motilla 181,50 €                  

FORMACIÓ JORDI VENDRELL III JORNADES SOBRE CONTROL I AUDITORIA Jordi Vendrell Ros 360,00 €                  

FORMACIO SECRETARIA III CONGRES OBSERVATORIO DE CONTRATACION PUBLICA Jordi Vendrell Ros+ Helena Iserte + Gilbert Niubó 344,85 €                  

TOTAL ÀREA SERVEIS JURÍDICS 5.168,53  €        

 SEMINARI AGROECOLOGIA I COMPRA PUBLICA ALIMENTARIA Carme Garrido López 206,74 €                  

TOTAL ÀREA DL 206,74  €            
 

 
En principi, excepte algun cas aïllat , com es pot comprovar, tant l' assignació, el contingut  
com l´import de les formacions  són adequades tant al contingut dels llocs de treball com a 
l’import del cost dels cursos.   
 

c) Fiscalització de rebuts de nòmina 
 

 Objecte 
 

La previsió dels treballs del PACF determinaven com a fase de control la conciliació entre el 
total de nòmines mensuals i les consignacions previstes en el quadre de retribucions del 
pressupost amb l' objectiu de validar que  la gestió dels crèdits assignats es correspon amb 
les previsions. En atenció a que no es disposa del quadre annex de personal  de l'exercici 
amb detall  suficient, la comparativa  es fa  a partir de les partides pressupostàries per 
conceptes i prorrateig mensual.  
 
L’objectiu d’aquest control és reforçar l’actuació de control previ aplicat en el moment 
d’aprovació de la nòmina, i es focalitza en l’anàlisi del document de part de variacions. 
La denominació de part de variacions vol referir-se al document on s’informa de la relació de 
canvis que presenta la nòmina en una mensualitat respecte l’anterior, reporta les diferències 
quant a les quanties, conceptes retributius i empleats, el qual, a més, sustenta la proposta 
de pagament que emet mensualment, l'Àrea de Persones i Valors. 
 
Les verificacions que s’apliquen estan centrades en determinar que tot concepte retributiu 
hagi estat autoritzat mitjançant la corresponent resolució  administrativa i que figuri 
correctament traslladat al rebuts de l’empleat. 
 
S’han conciliat les variacions amb la documentació aportada per l’Àrea de Persones i Valors 
en el moment de justificar la nòmina, amb les resolucions disponibles al sistema d’arxiu 
documental  i amb la documentació dels expedients de personal. 



 
 
 

 

 
 

 
 Selecció de la mostra 

 

Per la limitació de caràcter temporal i de recursos  humans del servei, la mostra s' ha limitat 
a dues nòmines que es corresponen amb les dels mesos d' abril i setembre.  
 

Conciliació  NÒMINA.conceptes retributius /quadre retribucions 
TOTAL PREVIST EN 

RVLLT

TOTAL COMPUTAT EN 

NÒMINA

TOTAL PREVIST 

EN RVLLT

TOTAL 

COMPUTAT EN 

NÒMINA

PRESIDENT 729,61 1.359,89                              729,61 -

1. FUNCIONARIS i  FUNCIONARIS I  INTERINS 55.472,72 55.472,72

       -TOTAL BASIQUES A1 21.685,59 21.685,59

       -TOTAL BASIQUES  A2 21.139,36 21.139,36

       -TOTAL BASIQUES C1 5.245,59 5.245,59

2. FUNCIONARIS INTERINS RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 84.831,72 84.831,72

3. LABORAL FIXE 60.226,78 60.226,78

4. LABORAL TEMPORAL 271.067,48 271.067,48

TOTAL 472.328,32 421.770,25                          472.328,32 446.669,78       

301.680,60       

NOMINA ABRIL 2019

269.843,85                          

NÒMINA  SETEMBRE 2019

150.566,51                          144.989,18       

 
 
Respecte a les variacions de nòmina, els treballs de control s’han realitzat sobre la base 
d’una mostra representativa extreta aleatòriament amb caràcter quadrimestral a partir de les 
nòmines corresponents als mesos d'abril i setembre. 
 

Aprovació de retribucions variables  en nòmines mensuals 
total variacions/ 

acords Total variacions en nòmina 

total variacions/ 

acords

Total variacions 

en nòmina 

Despeses  (desplaçaments) 12.322,51                                         12.322,51   13.970,78          13.970,78         

Grati ficacions  225,000                                                 225,00   896,32               896,32              

Productivi tat 40.000,00          38.358,87         

Liquidacions  extra  i  vacances 7.964,89              7.964,89                              2.696,56            2.696,56           

Indemnitzacions 461,92               461,92              

Hores  extres 221,76               221,76              

Especia l i s tes 150,00               150,00              

Endarreriments  36,93                   36,93                                   180,00               180,00              

Despeses  de formació 

Al tres  indemnitzacións  (retens  agost setembre) 136,23               136,23              

ITV 81,020                 81,02                                   173,96               173,96              

TOTAL 20.630,35            20.630,35                            58.887,53          57.246,40         

NOMINA ABRIL NÒMINA  SETEMBRE 

 
 

 Treballs de fiscalització 
 

Respecte a les variacions en nòmines, els treballs de fiscalització han consistit en la 
validació de la informació continguda en cadascun dels rebuts que composen la mostra, 
amb l’abast que s’especifica als dos respectius informes. Amb caràcter general, les 
verificacions que s’han realitzat es poden resumir de la manera següent: 
 

 Determinar que en tots els casos, i per a tots els imports, existeix una resolució 
administrativa que dona suport i justifica la despesa, o en els  casos que no es 
requereix resolució queden suficientment acreditats amb la documentació justificativa 
corresponent. 

 Determinar que els efectes econòmics de la resolució administrativa s’han traslladat 
correctament al rebut. 

 
S’ha comprovat que l’import del rebut es correspon amb el que figura a la resolució 
administrativa, quan pel tipus de concepte retributiu aquest apareix quantificat, i la seva 
coincidència amb els mòduls que determinen les lleis i la normativa interna. 
 
Pel que respecte als requisits de caràcter formal dels expedients de nòmina  cal dir que no s' 
ha detectat cap incidència representativa, essent el resultat  de les  comprovacions el 
següent : 
 



 
 
 

 

 
 

(Mesos  d' abril i setembre)

FISCALITZACIO FORMAL DE NÒMINES SI  NO 

1. Les nòmines estan signades per l' órgan responsable de la formació (tècnic) X

2.  S' aproven per órgan competent ( gerència) X

3. Variacions: L´expedient incorpora  la totalitat de resolucions que  concilien el parte de variacions que s' hi contenen X

RESULTAT CONTROL

 
 
 

 Resultats 
 

Es conclou que les consignacions inicials han estat les adequades a les despeses 
estimades, que han estat suficients per atendre les necessitats de personal que s'han 
produït fins a la finalització de l’exercici, i que donen compliment a les limitacions derivades 
de la normativa pressupostària en quan a limitacions de massa salarial.   
 
Existeix una variació  important entre les previsions inicials del pressupost i les definitives. 
Aquest fet ve provocat en essència per els efectes de  les modificacions de crèdits per 
incorporació de saldos del programes de treball i formació.  
 
Respecte a les convocatòries i provisions de llocs de treball , es constata un ús extraordinari 
dels processos per urgència. També  hi ha un alt nivell d'incidència en la tramitació dels 
expedients per manca d'aprovació en alguns casos i de publicació en diari oficial de les 
convocatòries de llocs de treball.  
 
Respecte als expedients de nòmina i partes de variacions mensuals  no s'han detectat 
excedències significatives ni a nivell de contingut ni a nivell formal de tramitació 
d'expedients.   
 
Per últim assenyalar com a incidència, diferència conciliatòria entre el  complement de 
productivitat que s'assigna anualment al personal. Es comprova una  diferència conciliatòria 
entre  l’import de la productivitat aprovat i els imports totals aplicats  en nòmina. L'import total 
de la productivitat pagada a l’exercici de 2019 va ser de 39.402,61€. No totes aquestes 
assignacions es van pagar a la nòmina de setembre. En el cas de dos treballadors, la 
productivitat es va pagar a la nòmina de l'octubre, una altra a la nòmina del mes de 
novembre i dues més en la nòmina de desembre.  
 
Val a dir que no s’ha trobat constància del pagament de les productivitats de dos 
treballadors que consten en la resolució d’aprovació. Del romanent d’aquesta aplicació 
pressupostària consten 597,39 euros, que tampoc coincideix amb aquestes dues 
productivitats no localitzades en nòmina (145,93€ I 166,39 €, respectivament). 
 
 
 

(b) A.2  CONTRACTACIÓ  
Artículo II. CONTRACTES MENORS  

 
S' han analitzat els expedients iniciats i adjudicats durant l'exercici 2019. L’import total 
d'informes d'intervenció sobre tràmits de procés de contracte menor han estat 52. El filtre no 
inclou els contractes menors realitzats com a propostes de despesa. 
El detall per àrees és el següent:  



 
 
 

 

 
 

2. EXPEDIENTS DE CONTRACTES MENORS 

NUMERO  D'  OPERACIONS % SOBRE TOTAL ÀREA GESTORA  VORTAL FORA VORTAL

12 23% SERVEIS PERSONALS 7 5

10 19% SERVEIS JURÍDICS 6 4

9 17% DESENVOLUPAMENT LOCAL 4 5

9 17% MEDI AMBIENT 3 6

8 15% PERSONAL 5 3

3 6% POLÍTIQUES SOCIALS 2 1

1 2% GERÈNCIA 0 1

52 100% 27 25  
 
Aquest detall resum es correspon amb el desglossament d'expedients següent: 

EX P ED I ENT AREA SERVEI  O SUBMI NI STRE

X2019002272 DELO    CONTRACTACIO FORMACIO INFORMATICA FITXA 40.2

X2019004404 DELO    OIL 2018-2020 CONTRACTE FORMACIO SOLDADURA JANSA

X2019004399 DELO    OIL 2018-2020 CONTRACTE FORMACIO TRAÇADOR JANSA

X2019003218 DELO    FITXA 40.2 CONTRACTACIÓ FORMACIÓ INFORMÀTICA

X2019006681 DELO    FITXA 40.2 CONTRACTACIÓ FORMACIÓ INFORMÀTICA

X2019007620 DELO    INFORME RECTIFICACIÓ - CAMPANYA EL VALLES ORIENTAL BENESTAR QUE ES COMPARTEIX - SANARS DIVERS TRAMUN

X2019008071 DELO    FITXA 40.2 CONTRACTACIÓ FORMACIÓ INFORMÀTICA

X2019008752 DELO    INFORME PER LA INSERCIÓ D’UN ANUNCI I UN REPORTATGE A LA REVISTA VALLESOS SOBRE EL TURISME AL VALLÈS

X2019009176 DELO    PUBLICITAT CATALUNYA RÀDIO I TV3 A LA CARTA

X2019008624 GERE    CONTRACTACIÓ APERITIU NADAL 2019 APADIS

X2019000482 MEDI    CONTRACTACIO MENOR DE LLICENCIES ITEC

X2019000794 MEDI    SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CORTINES

X2019001646 MEDI    CONTRACTACIO MENOR D'UN PROGRAMA DE GESTIO ENERGETICA (GEA)

X2019001914 MEDI    CONTRACTACIÓ MENOR REPARACIÓ PUNTUAL PAVIMENT DE LINÒLEUM I SUPORT, A LA SEGONA PLANTA DEL CONSELL C

X2019001893 MEDI    CONTRACTACIO MENOR AIXECAMENT TOPOGRAFIC ESPAI FIRAL MONTORNES DEL VALLES - SCOT

X2019002318 MEDI    CONTRACTACIÓ MENOR ACTUACIÓ NOU DESPATX EDIFICI DEL CONSELL COMARCAL

X2019005815 MEDI    CONTRACTACIO MENOR DEL CÀLCUL D’ESTRUCTURES I PREPARACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ EXECUTIVA CORRESPONENT D

X2019006313 MEDI    CONTRACTACIO MENOR DEL CÀLCUL D’ESTRUCTURES I PREPARACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ EXECUTIVA CORRESPONENT D

X2019009098 MEDI    CONTRACTACIÓ MENOR ACTUACIÓ NOU DESPATX EDIFICI DEL CONSELL COMARCAL

X2019000446 PERS    TRFO 2018 VORTAL EPIS

X2019001695 PERS    SAGE MANTENIMENT 2019J PROGRAMA NOMINA

X2019002696 PERS    LICITACIO SERVEI DE PREVENCIO DE RISCOS

X2019007462 PERS    CONTRACTACIO FORMACIO IGUALTAT MD 07102019

X2019007677 PERS    TRFO 2019: LICITACIÓ EPIS I VESTUARI LABORAL

X2019007669 PERS    LICITACIO SUMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA

X2019008531 PERS    MANTENIMENT ROBOTICS ANY 2019

X2019008756 PERS    TRFO 2019: EPIS I VESTUARI LABORAL SEGONA LICITACIO

X2019002450 PLSS    CONTRACTACIO SERVEI ACOLLIMENT URGENCIA 2019

X2019003513 PLSS    LICITACIO SERVEI ATENCIO I ACOLLIMENT URGENCIES

X2019007831 PLSS    S1A CONTRACTE MENOR DISSENY GUIA ACOLLIDA 080-C2019 VORTAL

X2019000498 SEPR    CONTRACTE MENOR DEL SERVEI D'ALARMES, ACVO

X2019001213 SEPR    CONTRACTE MENOR DEL SERVEI D'ALARMES, ACVO

X2019001708 SEPR    FIRA GUIA'T 2019-CONTRACTE MIXT SUBMINISTRAMENT I CONTROL D'ACCÉS-PORTERIA

X2019001602 SEPR    CONTRACTACIÓ MENOR RESTAURACIÓ D'UN PLÀNOL DE MARATA

X2019003144 SEPR    2019 CONTRACTE MENOR SP ARXIU INVENTARI ONOMÀSTICA

X2019005546 SEPR    CONTRACTE SERVEI DE MOBILITAT INTERNACIONAL-OFICINA JOVE

X2019005998 SEPR    2019 CONTRACTE MENOR SP ARXIU INVENTARI ONOMÀSTICA

X2019007804 SEPR    CONTRACTACIÓ MONITOR EXTRA ESCOLA DEL BOSC

X2019007960 SEPR    CONTRACTACIÓ MENOR RUTA POBL13

X2019008875 SEPR    SERVEI DE MOBILITAT INTERNACIONAL 2020-modificació contracte per assessorament descentralitzat

X2019009233 SEPR    CONTRACTACIÓ STAXI01

X2019009228 SEPR    CONTRACTACIÓ MENOR RUTA POBL13

X2019000759 SJUR    CONTRACTACIO SERVEI LICITACIO PUBLICA ELECTRONICA

X2019000555 SJUR    FORA VORTAL: CONTRACTACIÓ LINIES SIP

X2019001570 SJUR    VORTAL: ORDINADORS

X2019002254 SJUR    VORTAL: ORDINADORS

X2019005448 SJUR    CONTRACTACIÓ SERVEIS CLOUD ORACLE

X2019007535 SJUR    CONTRACTACIÓ SERVEIS CLOUD SAAS

X2019008715 SJUR    CONTRACTACIÓ SERVEIS CLOUD SAAS

X2019009218 SJUR    CONTRACTACIO SERVEI LICITACIO PUBLICA ELECTRONICA

X2019007254 SJUR    CONTRACTACIÓ MENOR BDD “El derecho Administración Pública Mementos”

X2019009263 SJUR    CONTRACTACIO MILLORES PORTAL PAE  
 
S' ha acumulat els imports adjudicats  classificant per proveïdor/tercer i import acumulat  
any, el que ha permès posar de manifest els contractes menors formalitzats amb proveïdors 
que han superat els límits de contractació permesos en normativa de la LCSP. El resultat del 
control sobre una mostra representativa de dotze expedients assenyalats a l' atzar, per 
validar la correcta execució dels contractes  sobre preu d'adjudicació i també si es respecte 
el principi de contractació menor de no reiteració de contractes.  
 



 
 
 

 

 
 

PROVEÏDOR NATURALESA SERVEI VORTAL IMPORT 2019 ÀREA GESTORA

IMPORT TOTAL FACTURAT 

EXERCICI 

INSTITUT TECONOLOGIA CONSTRUCCIÓ - ITEC CONTRACTACIO MENOR DE LLICENCIES ITEC NO 1.034,55
MEDI    

1.034,55

ARLEX DESIGN, SL SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CORTINES SI 484,23 MEDI    483,23

PLANA FABREGA SEGURETAT, SL CONTRACTE MENOR DEL SERVEI D'ALARMES, ACVO SI 1.070,67 SEPR    1.070,67

UNIVERTIA, SL VORTAL: ORDINADORS SI 4.238,39 SJUR    4.238,39

ASPY PREVENCIÓN, SLU LICITACIO SERVEI DE PREVENCIO DE RISCOS LOT 1 (PRÒRROGA) 3.548,00 2.057,00

EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA SALUD EN EL TRABAJO, SLU LICITACIO SERVEI DE PREVENCIO DE RISCOS LOT 2 (PRÒRROGA) 6.505,50 4.140,50

JANSA METAL, SA OIL 2018-2020 CONTRACTE FORMACIO SOLDADURA JANSA NO 3.000,00 DELO    6.000,00

ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL CONTRACTACIÓ SERVEIS CLOUD ORACLE NO 5.253,21 SJUR    6.356,38

SANARS DIVERS TRAMUNT, SL

PUBLICITAT: (INFORME RECTIFICACIÓ - CAMPANYA EL VALLES 

ORIENTAL BENESTAR QUE ES COMPARTEIX - SANARS DIVERS NO 3.146,00 DELO    3.146,00

AUDIFILM ABI. SL CONTRACTACIÓ SERVEIS CLOUD SAAS NO 9.922,00 SJUR    9.922,00

ISMAEL HIDALGO GARCIA CONTRACTACIÓ MENOR RUTA POBL13 NO 3.751,00 SEPR    1.504,80

PERS    SI

 
 
D'aquesta anàlisi podem concloure que efectivament  existeixen proveïdors pels que es 
contracten serveis o subministraments  en forma de contracte menor i  que hi ha una 
necessitat a cobrir que precisa una temporalitat superior a l´any. Per tant, el sistema  de 
contractació menor no és el correcte en atenció a  que limita la durada dels contractes com a 
màxim a un any.  

2.2 CONTRACTES ADJUDICATS PER PROCEDIMENTS DIFERENTS AL MENOR  
 
L’objectiu principal ha estat comprovar la correcta tramitació d'aquests expedients. La 
mostra utilitzada  ha estat de dotze expedients analitzant alguns aspectes de caràcter formal 
de la contractació. S' ha procedit  a realitzar les verificacions següents: 
 

 Preparació del contracte fins l’adjudicació 
S’ha analitzat si el contingut de la documentació preparatòria era l’adequat a la vista de 
l’execució del contracte : 
 
- En previsió al que consta a la LCSP que consta motivada la necessitat de la contractació 

i han quedat determinats amb precisió, la naturalesa i extensió de les necessitats a cobrir 
pel contracte, així com la idoneïtat del seu objecte i el contingut per satisfer-les. 

 
- S’ha comprovat si l'expedient incorpora  l'informe previ i preceptiu de secretaria.  

 
 Formalització 

S’ha constatat  que el valor  assignat al contracte  és inferior o igual al que consta en els 
plecs  ; que la durada del contracte que consta en els plecs es igual  a la durada prevista en 
el contracte; si consta incorporat a l'expedient  certificat positiu  de l'empresa de trobar-se  al 
corrent de les seves obligacions amb la Seguretat social  i si consta document acreditatiu 
d'haver-se constituït garantia definitiva. 
  

 Mostra  
La mostra  es composa de la revisió de dotze expedients escollits a l'atzar entre els de la 
seva categoria, un de cada mes durant l' any.  



 
 
 

 

 
 

 
 Resultats  

X2019000041. EX PEDIENT MARE: X 2019000039; X2018000703

1. CO NTRACTE DE SAD SEGO NA PRÒ RRO GA CO NTRACTE PARETS I LLIÇÀ D'AMUNT 2019 

CO MPRO VACIO NS EFECTUADES COMPLEIX

NO 

COMPLEIX 

NO 

CONSTA 

1. CONSTA A L' EXPEDIENT INFORME DE NECESSITAT DEL SERVEI A CONTRACTAR X

2. INFORME DE SECRETARIA  (Disp. Adic. LCSP) X

3. CO MPRO VACIÓ  DE CO MPLIMENT DE PLECS S/  CO NTRACTE  PRINCIPAL 

3.1 EL VALOR ESTIMAT  QUE CONSTA EN ELS PLECS ES = VALOR ASSIGNAT EN EL CONTRACTE X

3.2 LA DURADA DEL CONTRACTE QUE CONSTA EN ELS PLECS = DURADA PREVISTA EN EL CONTRACTE X

3.3 CONSTA INCORPORAT A L'EXPEDIENT CERTIFICAT POSITIU DE L' EMPRESA DE TROBAR-SE AL CORRENT AMB LA SS X

3.4 CONSTA INCORPORAT A L' EXPEDIENT DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA D' HAVER CONSTITUIT  GARANTIA DEFINITIVA X

4. SI ES TRACTA DE PRÒ RRO GA DE CO NTRACTE 

   4.1 ESTA DINS DE LES PRORROGUES PREVISTES EN EL CONTRACTE PRINCIPAL X

X2019000946 EX PEDIENT MARE: X2018008468

2 CO NTRACTE DE TA LICITACIO  SERVEI ACO MPANYANTS CDIA MARÇ-SET 2019

CO MPRO VACIO NS EFECTUADES COMPLEIX

NO 

COMPLEIX 

NO 

CONSTA

1. CONSTA A L' EXPEDIENT INFORME DE NECESSITAT DEL SERVEI A CONTRACTAR X

2. INFORME DE SECRETARIA  (Disp. Adic. LCSP) X

3. CO MPRO VACIÓ  DE CO MPLIMENT DE PLECS S/  CO NTRACTE  PRINCIPAL 

3.1 EL VALOR ESTIMAT  QUE CONSTA EN ELS PLECS ES =VALOR ASSIGNAT EN EL CONTRACTE X

3.2 LA DURADA DEL CONTRACTE QUE CONSTA EN ELS PLECS = DURADA PREVISTA EN EL CONTRACTE X

3.3 CONSTA INCORPORAT A L'EXPEDIENT CERTIFICAT POSITIU DE L' EMPRESA DE TROBAR-SE AL CORRENT AMB LA SS X

3.4 CONSTA INCORPORAT A L' EXPEDIENT DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA D' HAVER CONSTITUIT  GARANTIA DEFINITIVA X

4. SI ES TRACTA DE PRÒ RRO GA DE CO NTRACTE 

   4.1 ESTA DINS DE LES PRORROGUES PREVISTES EN EL CONTRACTE PRINCIPAL 

X2019002218 EX PEDIENT MARE: X2019001663

3. TRFO  2018 LICITACIO  FO RMACIO  TRANSVERSAL

CO MPRO VACIO NS EFECTUADES COMPLEIX

NO 

COMPLEIX 

NO 

CONSTA

1. CONSTA A L' EXPEDIENT INFORME DE NECESSITAT DEL SERVEI A CONTRACTAR X

2. INFORME DE SECRETARIA  (Disp. Adic. LCSP) X

3. CO MPRO VACIÓ  DE CO MPLIMENT DE PLECS S/  CO NTRACTE  PRINCIPAL 

3.1 EL VALOR ESTIMAT  QUE CONSTA EN ELS PLECS ES =VALOR ASSIGNAT EN EL CONTRACTE X

3.2 LA DURADA DEL CONTRACTE QUE CONSTA EN ELS PLECS = DURADA PREVISTA EN EL CONTRACTE X

3.3 CONSTA INCORPORAT A L'EXPEDIENT CERTIFICAT POSITIU DE L' EMPRESA DE TROBAR-SE AL CORRENT AMB LA SS X

3.4 CONSTA INCORPORAT A L' EXPEDIENT DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA D' HAVER CONSTITUIT  GARANTIA DEFINITIVA X

4. SI ES TRACTA DE PRÒ RRO GA DE CO NTRACTE 

   4.1 ESTA DINS DE LES PRORROGUES PREVISTES EN EL CONTRACTE PRINCIPAL 

X2019002390 EX PEDIENT MARE X 2018006141

4 PRÒ RRO GA DEL CO NTRACTE FUNDACIÓ  AGI-SIAD

CO MPRO VACIO NS EFECTUADES COMPLEIX

NO 

COMPLEIX 

NO 

CONSTA

1. CONSTA A L' EXPEDIENT INFORME DE NECESSITAT DEL SERVEI A CONTRACTAR X

2. INFORME DE SECRETARIA  (Disp. Adic. LCSP) X

3. CO MPRO VACIÓ  DE CO MPLIMENT DE PLECS S/  CO NTRACTE  PRINCIPAL 

3.1 EL VALOR ESTIMAT QUE CONSTA EN ELS PLECS ES = VALOR ASSIGNAT EN EL CONTRACTE X

3.2 LA DURADA DEL CONTRACTE QUE CONSTA EN ELS PLECS = DURADA PREVISTA EN EL CONTRACTE X

3.3 CONSTA INCORPORAT A L'EXPEDIENT CERTIFICAT POSITIU DE L' EMPRESA DE TROBAR-SE AL CORRENT AMB LA SS X

3.4 CONSTA INCORPORAT A L' EXPEDIENT DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA D' HAVER CONSTITUIT  GARANTIA DEFINITIVA X

4. SI ES TRACTA DE PRÒ RRO GA DE CO NTRACTE 

   4.1 ESTA DINS DE LES PRORROGUES PREVISTES EN EL CONTRACTE PRINCIPAL X

X2019006855

5. CO NTRACTACIÓ  DEL SERVEI PER LA CREACIÓ , EDICIÓ , MAQUETACIÓ  I IMPRESSIÓ  DE LA  GUIA TURISTICA DEL VALLES

CO MPRO VACIO NS EFECTUADES COMPLEIX

NO 

COMPLEIX 

NO 

CONSTA

1. CONSTA A L' EXPEDIENT INFORME DE NECESSITAT DEL SERVEI A CONTRACTAR X

2. INFORME DE SECRETARIA  (Disp. Adic. LCSP) X

3. CO MPRO VACIÓ  DE CO MPLIMENT DE PLECS S/  CO NTRACTE  PRINCIPAL 

3.1 EL VALOR ESTIMAT  QUE CONSTA EN ELS PLECS ES =VALOR ASSIGNAT EN EL CONTRACTE X

3.2 LA DURADA DEL CONTRACTE QUE CONSTA EN ELS PLECS = DURADA PREVISTA EN EL CONTRACTE X

3.3 CONSTA INCORPORAT A L'EXPEDIENT CERTIFICAT POSITIU DE L' EMPRESA DE TROBAR-SE AL CORRENT AMB LA SS X

3.4 CONSTA INCORPORAT A L' EXPEDIENT DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA D' HAVER CONSTITUIT  GARANTIA DEFINITIVA X

4. SI ES TRACTA DE PRÒ RRO GA DE CO NTRACTE 

   4.1 ESTA DINS DE LES PRORROGUES PREVISTES EN EL CONTRACTE PRINCIPAL 

X2019006017 EX PEDIENT PRÒ RRO GA ACO RD MARC (AMB ELS CO NTRACTES): X2020000756

6. CO NTRACTE BASAT RUTA SO BL37 CURS ESCO LAR 2019-2020

CO MPRO VACIO NS EFECTUADES COMPLEIX

NO 

COMPLEIX 

NO 

CONSTA

1. CONSTA A L' EXPEDIENT INFORME DE NECESSITAT DEL SERVEI A CONTRACTAR X

2. INFORME DE SECRETARIA  (Disp. Adic. LCSP) X

3. CO MPRO VACIÓ  DE CO MPLIMENT DE PLECS S/  CO NTRACTE  PRINCIPAL 

3.1 EL VALOR ESTIMAT  QUE CONSTA EN ELS PLECS ES =VALOR ASSIGNAT EN EL CONTRACTE X

3.2 LA DURADA DEL CONTRACTE QUE CONSTA EN ELS PLECS = DURADA PREVISTA EN EL CONTRACTE X

3.3 CONSTA INCORPORAT A L'EXPEDIENT CERTIFICAT POSITIU DE L' EMPRESA DE TROBAR-SE AL CORRENT AMB LA SS X

3.4 CONSTA INCORPORAT A L' EXPEDIENT DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA D' HAVER CONSTITUIT  GARANTIA DEFINITIVA X

4. SI ES TRACTA DE PRÒ RRO GA DE CO NTRACTE 

   4.1 ESTA DINS DE LES PRORROGUES PREVISTES EN EL CONTRACTE PRINCIPAL X

X2019006663. EX PEDIENT MARE X 2019003756

7 CO NTRACTACIÓ  DEL SERVEI DE NETEJA D’EDIFICIS DEL CO NSELL CO MARCAL DEL VALLÈS O RIENTAL

CO MPRO VACIO NS EFECTUADES COMPLEIX

NO 

COMPLEIX 

NO 

CONSTA

1. CONSTA A L' EXPEDIENT INFORME DE NECESSITAT DEL SERVEI A CONTRACTAR X

2. INFORME DE SECRETARIA  (Disp. Adic. LCSP) X

3. CO MPRO VACIÓ  DE CO MPLIMENT DE PLECS S/  CO NTRACTE  PRINCIPAL 

3.1 EL VALOR ESTIMAT  QUE CONSTA EN ELS PLECS ES =VALOR ASSIGNAT EN EL CONTRACTE X

3.2 LA DURADA DEL CONTRACTE QUE CONSTA EN ELS PLECS = DURADA PREVISTA EN EL CONTRACTE X

3.3 CONSTA INCORPORAT A L'EXPEDIENT CERTIFICAT POSITIU DE L' EMPRESA DE TROBAR-SE AL CORRENT AMB LA SS X

3.4 CONSTA INCORPORAT A L' EXPEDIENT DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA D' HAVER CONSTITUIT  GARANTIA DEFINITIVA X

4. SI ES TRACTA DE PRÒ RRO GA DE CO NTRACTE 

   4.1 ESTA DINS DE LES PRORROGUES PREVISTES EN EL CONTRACTE PRINCIPAL 

X2019007077 EX PEDIENT MARE: X2019000451; X 2019007499

8 CO NTRACTE BASAT RUTA CDIA03A TRANSPO RT ADAPTAT 2018-2019

CO MPRO VACIO NS EFECTUADES COMPLEIX

NO 

COMPLEIX 

NO 

CONSTA

1. CONSTA A L' EXPEDIENT INFORME DE NECESSITAT DEL SERVEI A CONTRACTAR X

2. INFORME DE SECRETARIA  (Disp. Adic. LCSP) X

3. CO MPRO VACIÓ  DE CO MPLIMENT DE PLECS S/  CO NTRACTE  PRINCIPAL 

3.1 EL VALOR ESTIMAT  QUE CONSTA EN ELS PLECS ES =VALOR ASSIGNAT EN EL CONTRACTE X

3.2 LA DURADA DEL CONTRACTE QUE CONSTA EN ELS PLECS = DURADA PREVISTA EN EL CONTRACTE X

3.3 CONSTA INCORPORAT A L'EXPEDIENT CERTIFICAT POSITIU DE L' EMPRESA DE TROBAR-SE AL CORRENT AMB LA SS X

3.4 CONSTA INCORPORAT A L' EXPEDIENT DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA D' HAVER CONSTITUIT  GARANTIA DEFINITIVA X

4. SI ES TRACTA DE PRÒ RRO GA DE CO NTRACTE 

   4.1 ESTA DINS DE LES PRORROGUES PREVISTES EN EL CONTRACTE PRINCIPAL 

X2019007438 EX PEDIENT MARE:X 2019002071

9 CO NTRACTE DE SAD BAIX  MO NTSENY CO NTRACTE FUNDACIÓ  AYMAR I PUIG MAIG-O CT 2019

CO MPRO VACIO NS EFECTUADES COMPLEIX

NO 

COMPLEIX 

NO 

CONSTA

1. CONSTA A L' EXPEDIENT INFORME DE NECESSITAT DEL SERVEI A CONTRACTAR X

2. INFORME DE SECRETARIA  (Disp. Adic. LCSP) X

3. CO MPRO VACIÓ  DE CO MPLIMENT DE PLECS S/  CO NTRACTE  PRINCIPAL 

3.1 EL VALOR ESTIMAT  QUE CONSTA EN ELS PLECS ES =VALOR ASSIGNAT EN EL CONTRACTE X

3.2 LA DURADA DEL CONTRACTE QUE CONSTA EN ELS PLECS = DURADA PREVISTA EN EL CONTRACTE X

3.3 CONSTA INCORPORAT A L'EXPEDIENT CERTIFICAT POSITIU DE L' EMPRESA DE TROBAR-SE AL CORRENT AMB LA SS

3.4 CONSTA INCORPORAT A L' EXPEDIENT DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA D' HAVER CONSTITUIT  GARANTIA DEFINITIVA 

4 . SI ES TRACTA DE PRÒ RRO GA DE CO NTRACTE 

   4.1 ESTA DINS DE LES PRORROGUES PREVISTES EN EL CONTRACTE PRINCIPAL 

X2019007630 EX PEDIENT MARE: X2019007476

10 CO NTRACTE BASAT RUTA EO BL019A CURS ESCO LAR 2019-2020

CO MPRO VACIO NS EFECTUADES COMPLEIX

NO 

COMPLEIX 

NO 

CONSTA

1. CONSTA A L' EXPEDIENT INFORME DE NECESSITAT DEL SERVEI A CONTRACTAR X

2. INFORME DE SECRETARIA  (Disp. Adic. LCSP) X

3. CO MPRO VACIÓ  DE CO MPLIMENT DE PLECS S/  CO NTRACTE  PRINCIPAL 

3.1 EL VALOR ESTIMAT  QUE CONSTA EN ELS PLECS ES =VALOR ASSIGNAT EN EL CONTRACTE X

3.2 LA DURADA DEL CONTRACTE QUE CONSTA EN ELS PLECS = DURADA PREVISTA EN EL CONTRACTE X

3.3 CONSTA INCORPORAT A L'EXPEDIENT CERTIFICAT POSITIU DE L' EMPRESA DE TROBAR-SE AL CORRENT AMB LA SS X

3.4 CONSTA INCORPORAT A L' EXPEDIENT DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA D' HAVER CONSTITUIT  GARANTIA DEFINITIVA X

4. SI ES TRACTA DE PRÒ RRO GA DE CO NTRACTE 

   4.1 ESTA DINS DE LES PRORROGUES PREVISTES EN EL CONTRACTE PRINCIPAL 

X2019008090 EX PEDIENT MARE: X2019008089

11.CO NTRACTACIÓ  SERVEI ASSESSO RAMENT LABO RAL-O fic ina Jove del  Val lès O riental

CO MPRO VACIO NS EFECTUADES COMPLEIX

NO 

COMPLEIX 

NO 

CONSTA

1. CONSTA A L' EXPEDIENT INFORME DE NECESSITAT DEL SERVEI A CONTRACTAR X

2. INFORME DE SECRETARIA  (Disp. Adic. LCSP) X

3. CO MPRO VACIÓ  DE CO MPLIMENT DE PLECS S/  CO NTRACTE  PRINCIPAL 

3.1 EL VALOR ESTIMAT  QUE CONSTA EN ELS PLECS ES =VALOR ASSIGNAT EN EL CONTRACTE X

3.2 LA DURADA DEL CONTRACTE QUE CONSTA EN ELS PLECS = DURADA PREVISTA EN EL CONTRACTE X

3.3 CONSTA INCORPORAT A L'EXPEDIENT CERTIFICAT POSITIU DE L' EMPRESA DE TROBAR-SE AL CORRENT AMB LA SS X

3.4 CONSTA INCORPORAT A L' EXPEDIENT DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA D' HAVER CONSTITUIT  GARANTIA DEFINITIVA X

4. SI ES TRACTA DE PRÒ RRO GA DE CO NTRACTE 

   4.1 ESTA DINS DE LES PRORROGUES PREVISTES EN EL CONTRACTE PRINCIPAL 

X2019009209 EX PEDIENT MARE: X2019007956

12 CO NTRACTE DE TRFO  2019 LICITACIO  FO RMACIO  TRANSVERSAL

CO MPRO VACIO NS EFECTUADES COMPLEIX

NO 

COMPLEIX 

NO 

CONSTA

1. CONSTA A L' EXPEDIENT INFORME DE NECESSITAT DEL SERVEI A CONTRACTAR X

2. INFORME DE SECRETARIA  (Disp. Adic. LCSP) X

3. CO MPRO VACIÓ  DE CO MPLIMENT DE PLECS S/  CO NTRACTE  PRINCIPAL 

3.1 EL VALOR ESTIMAT  QUE CONSTA EN ELS PLECS ES =VALOR ASSIGNAT EN EL CONTRACTE X

3.2 LA DURADA DEL CONTRACTE QUE CONSTA EN ELS PLECS = DURADA PREVISTA EN EL CONTRACTE X

3.3 CONSTA INCORPORAT A L'EXPEDIENT CERTIFICAT POSITIU DE L' EMPRESA DE TROBAR-SE AL CORRENT AMB LA SS X

3.4 CONSTA INCORPORAT A L' EXPEDIENT DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA D' HAVER CONSTITUIT  GARANTIA DEFINITIVA X

4. SI ES TRACTA DE PRÒ RRO GA DE CO NTRACTE 

   4.1 ESTA DINS DE LES PRORROGUES PREVISTES EN EL CONTRACTE PRINCIPAL  
 



 
 
 

 

 
 

 Conclusions  
 

FASE ÂREES OBJECTE DE REVISIÓ  

Atributs 

verif icats per  

contracte

Total  atributs 

verif icatss

Número d '  

in icdènc ies 
% d'  inc idènc ia 

1 Fase previa a la licitació 2 24 2 8,33%

2 Formalització de contracte 4 48 10 20,83%

3 Execució de contracte /pròrroga 1 3 3 100,00%

7 75 15 20,00%  
 

 Observacions  
 

Les incidències més significatives en matèria de contractació les troben a l’apartat 
d'execució del contracte i responen en essència a qüestions de caràcter formal, manca 
d'incorporació a l´expedient de documentació que acrediti haver-se constituït la garantia 
definitiva o estar al corrent de les obligacions tributaries  amb la seguretat social . 
 
 

(a) A.3 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS  
 Mostra 

Integrada per la totalitat d'expedients tramitats  per  reconeixement i convalidació de factures 
per obres, serveis i subministres prestats sense cap  tràmit d' expedint  previ a la seva 
adjudicació , suposant un incompliment o be dels principis que estableixen les Bases d' 
execució del pressupost  o bé a la normativa de  pública de contractes.   
A partir de l'agrupació de les dades que consten en  cadascun dels expedient tramitats  s'ha 
constat la informació següent: 
 
  1.Total factures a reconeixement/ convalidació  durant l'exercici: 448 
 2.Total import : 389.285,87 € 
  
La relació de proveïdors i  amb la totalització de  factures emeses i tramitades per aquest 
sistema consten en el quadre següent : 
 



 
 
 

 

 
 

Proveïdor Im port f acturat /any

SERVITRANSFER, S.L.U. 124.959,54 €

INTEGRA MGSI CET CATALUNYA, SL 82.989,01 €

SOLENIS HISPANIA, S.A. 36.634,01 €

SOREA, S.A. 22.532,22 €

CCB SERVEIS MEDIAMBIENTALS, SA 19.736,22 €

TALHER, S.A. 14.526,63 €

BRENNTAG QUÍMICA, S.A.U. 7.264,83 €

INNOVACIONES QUIMICAS BITAN, SL 6.042,48 €

XAVIER RAYMI MARATA 5.132,57 €

INMOVEIT SOLUTIONS, SL 4.648,97 €

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL 4.381,05 €

AROLA ADUANAS Y CONSIGNACIONES, S.L. 3.850,60 €

FUNDACIÓ ACCIÓ BAIX MONTSENY 3.772,27 €

COMERCIAL GUMMI, SA 3.358,51 €

GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A. 3.315,67 €

ABS INFORMÀTICA, S.L. 2.931,20 €

MARTÍNEZ ESPIN, ROSA 2.772,33 €

KAPPTIVE STUDIO, S.L. 2.636,18 €

Ibeca Catalana Ambiental, SL. 2.552,05 €

DURÁN-SINDREU ASESORES LEGALES Y TRIBUTARIOS, S.L.P 2.345,90 €

BUREAU VERITAS INSPECCIÓN Y TESTING, S.L. UNIPERSONAL 2.002,32 €

ADVOCATS I ASSESSORS, S.L. 1.783,12 €

SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM, S.L. 1.777,20 €

ACENS TECHNOLOGIES, SLU 1.742,22 €

VALLFOC, S.L. 1.553,74 €

SERTEC PESAGE, S.L. 1.551,86 €

INVINET SISTEMES 2003, S.L. 1.421,76 €

HIDRALAIR, SL 1.293,65 €

AJUNTAMENTS 1.293,23 €

SISTEMES I MÈTODES REPROGRÀFICS, S.L. 1.271,04 €

FUNDACIÓ APADIS 1.175,32 €

COMPAÑÍA AUXILIAR DE VERTEDEROS, S.A. 909,42 €

LLONCH-CLIMA, S.L. 848,29 €

MARINA MARTORI RUBIO 819,50 €

DESCOSITS BY APADIS, SLU 787,89 €

FERRETERIA MASPOR, S.A. 740,45 €

XALOC CLUB DE VIATGES, SA 693,86 €

LOCURA DIGITAL, SL 691,81 €

MULTISAC, S.L. 644,63 €

ANRENO, S.L. 581,41 €

DRÄGER SAFETY HISPANIA, S.A. 535,47 €

CERRAJERÍA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, SLU 527,24 €

JUANJO CALVO CALVO 485,77 €

OFIPRIX, SL 421,79 €

ENDESA ENERGIA XXI, SLU 398,23 €

RAMÓN BUSQUETS RIERA 390,98 €

PERADEJORDI PROYECTOS E INFORMES, SL 390,00 €

B2B PICKING CHANNEL DISTRIBUCION, SL 356,86 €

FREDERIC GUARDIOLA BLANCHART 351,12 €

348,04 €

FEMAREC, SCCL 339,70 €

CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, S.L. 332,31 €

PASTISSERIA VIÑALLONGA, S.L. 312,62 €

HERMES COMUNICACIONS, SA 308,05 €

FERRALLES BATLLE, SLU 304,64 €

BTI ON LINE, S.L. 283,06 €

LEFEBVRE EL DERECHO SA 233,02 €

AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA 220,37 €

SETEGAR 2002, SL 200,00 €

FUNDACIÓ FIRA DE GIRONA 189,57 €

VILLAVIATGES, SA 185,85 €

XARXA DE TURISME INDUSTRIAL DE CATALUNYA 177,72 €

ARUM CONSULTORIA AMBIENTAL, SL 175,69 €

CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE BARCELONA 175,50 €

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS 175,32 €

CENTRO DE ESTUDIOS ENERGIAS RENOVABLES 170,00 €

PREMSA D'OSONA, S.A. 169,22 €

WATERFIRE 155,98 €

ASOCIACION ESPAÑOLA MANTENIMIENTO 154,02 €

PLÀNOLS, S.L. 125,22 €

COMPANYIA GENERAL D'AIGÜES DE CATALUNYA, S.A. 123,01 €

COMUNICACIÓN PROFESIONAL, SL. 113,87 €

GUAL CENTRES DE JARDINERIA, SCP 102,81 €

FOCSA CONTRA INCENDIOS, SL 88,86 €

AIGUES POT.MILL.CARDEDEU, S.A. 80,84 €

PINEDA MASSIP, PERE 77,93 €

MOLLETIMPULSA,SL 76,16 €

AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA 51,80 €

COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE BEGUDES DEL VALLÈS, SA 12,27 €

TOTAL 389.285,87 €  
 
Del contingut de la informació  que incorpora el quadre que precedeix, cal realitzar les  
consideracions següents: 



 
 
 

 

 
 

- Hi ha situacions en que efectivament manca contracte administratiu obligat per la 
tipologia del servei o per el subministrament  i per l´import. També, en el marc de la 
contractació pública, hi ha supòsits de facturació emesa per sobre de l´import 
d'adjudicació. 
 

- També hi ha determinats supòsits  en què manca  la proposta de despesa prèvia i, en 
conseqüència, la resolució que autoritza l' adjudicació. 

 
- Per últim, podem assenyalar  l'existència de factures presentades  durant l'exercici per 

propostes de despesa d'exercicis anteriors que varen quedar sense facturar i que no han 
estat objecte d' incorporació de romanent. 

 
- En relació a  les factures per subministraments d'aigua que s' hi contenen, si bé  la gestió 

de la despesa no segueix el tràmit previst, també  cal considerar que no hi ha  alternativa 
en concurrència i per tant  no estarien afectes a la normativa de contractes públics.  

 

 Observacions 
 

- El  nombre total de proveïdors que incorpora la relació  que han facturat per un import 
superior a 3.000,00 € són deu. 
  

- La incidència de factures tramitades per reconeixement sobre el total  de factures 
registrades és la següent: 

 
 

TOTAL FACTURES TRAMITADES EN RECONEIXEMENT D' OBLIGACIONS 448,00

TOTAL FACTURES COMPTABILITZADES EN L' EXERCICI 1.640,00

% incidència 27,32%  
 

(b) A.4  INGRESSOS 
 

La base 79 d'execució del pressupost, així com les previsions en bases d'exercicis anteriors, 
preveu que la fiscalització dels ingressos serà substituïda per la presa de raó en 
comptabilitat i una fiscalització “a posteriori”, mitjançant mètodes de mostreig o auditoria. 
 
El control en aquest apartat ha consistit en comprovar la correcta tramitació dels 
procediments que estableixen ingressos en aquells aspectes no sotmesos a control previ. 
 
La població objecte de control ha estat constituïda per les liquidacions tramitades durant 
l’exercici 2019 en el capítol 3 (taxes d'avaluació ambiental) i 4 (transferències corrents, 
convenis per prestació de serveis) de la classificació econòmica d’ingressos. 
 
Els treballs de control s’han centrat en verificar, amb caràcter general, i en funció de cada 
cas, els extrems següents: 
 

 Taxes i altres ingressos 
 Les comprovacions s'han centrat en validacions del compliment de la legalitat, de 
determinats aspectes substantius  en els procediments de gestió que hagin donat lloc al 
reconeixement i liquidació de drets, comprovant si les liquidacions s'adeqüen a les 
ordenances fiscals aprovades pel període, la notificació de la liquidació a efectes de la seva 
cobrabilitat i verificació en acte de conciliació del dret reconegut incorporat a l'expedient.  
 
La mostra s'ha obtingut del filtre del sistema de gestió administrativa i es correspon a un 
expedient mensual, el segon imparell de cada mes. En total han estat  revistats vuit 



 
 
 

 

 
 

expedients  en atenció a que en els mesos de juny, juliol, agost i octubre no  n' hi ha de 
tramitats. El resultat és el següent : 

 
EXPEDIENT TAXA  X2019000480

1.TAXES compleix no compleix 

1. L'import de la liquidació s' ha adeqüat  a les  ordenances fiscals X

2. La liquidació ha estat tramesa a l' órgan gestor dins  de termini màxim d' un mes X

3. Que consta incorporat a l'expedient document comptable de dret reconegut X

EXPEDIENT TAXA X2019000967

1.TAXES compleix no compleix 

1. L'import de la liquidació s' ha adeqüat  a les  ordenances fiscals X

2. La liquidació ha estat tramesa a l' órgan gestor dins  de termini màxim d' un mes X

3. Que consta incorporat a l'expedient document comptable de dret reconegut X

EXPEDIENT TAXA  X2019001395

1.TAXES compleix no compleix 

1. L'import de la liquidació s' ha adeqüat  a les  ordenances fiscals X

2. La liquidació ha estat tramesa a l' órgan gestor dins  de termini màxim d' un mes X

3. Que consta incorporat a l'expedient document comptable de dret reconegut X

EXPEDIENT TAXA  X2019002422

1.TAXES compleix no compleix 

1. L'import de la liquidació s' ha adeqüat  a les  ordenances fiscals X

2. La liquidació ha estat tramesa a l' órgan gestor dins  de termini màxim d' un mes X

3. Que consta incorporat a l'expedient document comptable de dret reconegut X

EXPEDIENT TAXA X2019003660

1.TAXES compleix no compleix 

1. L'import de la liquidació s' ha adeqüat  a les  ordenances fiscals 

2. La liquidació ha estat tramesa a l' órgan gestor dins  de termini màxim d' un mes

3. Que consta incorporat a l'expedient document comptable de dret reconegut X

EXPEDIENT TAXA X2019006917

1.TAXES compleix no compleix 

1. L'import de la liquidació s' ha adeqüat  a les  ordenances fiscals 

2. La liquidació ha estat tramesa a l' órgan gestor dins  de termini màxim d' un mes

3. Que consta incorporat a l'expedient document comptable de dret reconegut X

EXPEDIENT TAXA X2019008345

1.TAXES compleix no compleix 

1. L'import de la liquidació s' ha adeqüat  a les  ordenances fiscals X

2. La liquidació ha estat tramesa a l' órgan gestor dins  de termini màxim d' un mes X

3. Que consta incorporat a l'expedient document comptable de dret reconegut X

EXPEDIENT TAXA X2019009324

1.TAXES compleix no compleix 

1. L'import de la liquidació s' ha adeqüat  a les  ordenances fiscals X

2. La liquidació ha estat tramesa a l' órgan gestor dins  de termini màxim d' un mes X

3. Que consta incorporat a l'expedient document comptable de dret reconegut X

resultat control 

resultat control 

resultat control 

resultat control 

resultat control 

resultat control 

resultat control 

resultat control 

 
 
 

 Transferències corrents  
 

Respecte a transferències corrents, per la transcendència específica que representa per al 
finançament de serveis, s'ha treballat  amb  els expedients dels convenis que han estat 
tramitats durant l'exercici. En aquest sentit, les comprovacions han estat l'existència o no 
d'informe de serveis jurídics en l'expedient, la signatura o no dels convenis aprovats  i la 
comprovació material de les liquidacions econòmiques vers els drets que s' han de 
reconèixer  d'acord amb el contingut dels convenis.  
 
La  mostra  s'ha seleccionat a l'atzar, comprèn un expedient per mes (no es contemplen els 
mesos en els que no s' han tramitat cap). 
 



 
 
 

 

 
 

NÚMERO EXPEDIENT 

X2019000053 COMPLEIX NO COMPLEIX 

1.L´expedient incorpora el conveni  aprovat  signat X

2.Existeix en l' expedient informe del serveis jurídics X

3.L´expedient incorpora document comptable pels drets a reconeixer del conveni aprovat X

NÚMERO EXPEDIENT 

X2019001110 COMPLEIX NO COMPLEIX 

1.L´expedient incorpora el conveni  aprovat  signat X

2.Existeix en l' expedient informe del serveis jurídics X

3.L´expedient incorpora document comptable pels drets a reconeixer del conveni aprovat X

NÚMERO EXPEDIENT 

X2019001443 COMPLEIX NO COMPLEIX 

1.L´expedient incorpora el conveni  aprovat  signat X

2.Existeix en l' expedient informe del serveis jurídics X

3.L´expedient incorpora document comptable pels drets a reconeixer del conveni aprovat X

NÚMERO EXPEDIENT 

X2019002343 COMPLEIX NO COMPLEIX 

1.L´expedient incorpora el conveni  aprovat  signat X

2.Existeix en l' expedient informe del serveis jurídics X

3.L´expedient incorpora document comptable pels drets a reconeixer del conveni aprovat X

NÚMERO EXPEDIENT 

X2019002816 COMPLEIX NO COMPLEIX 

1.L´expedient incorpora el conveni  aprovat  signat X

2.Existeix en l' expedient informe del serveis jurídics X

3.L´expedient incorpora document comptable pels drets a reconeixer del conveni aprovat X

NÚMERO EXPEDIENT 

X2019005472 COMPLEIX NO COMPLEIX 

1.L´expedient incorpora el conveni  aprovat  signat X

2.Existeix en l' expedient informe del serveis jurídics X

3.L´expedient incorpora document comptable pels drets a reconeixer del conveni aprovat X

NÚMERO EXPEDIENT 

X2019006293 COMPLEIX NO COMPLEIX 

1.L´expedient incorpora el conveni  aprovat  signat X

2.Existeix en l' expedient informe del serveis jurídics X

3.L´expedient incorpora document comptable pels drets a reconeixer del conveni aprovat X

NÚMERO EXPEDIENT 

X2019006725 COMPLEIX NO COMPLEIX 

1.L´expedient incorpora el conveni  aprovat  signat X

2.Existeix en l' expedient informe del serveis jurídics X

3.L´expedient incorpora document comptable pels drets a reconeixer del conveni aprovat X

NÚMERO EXPEDIENT 

X2019007799 COMPLEIX NO COMPLEIX 

1.L´expedient incorpora el conveni  aprovat  signat X

2.Existeix en l' expedient informe del serveis jurídics X

3.L´expedient incorpora document comptable pels drets a reconeixer del conveni aprovat X

NÚMERO EXPEDIENT 

X2019007997 COMPLEIX NO COMPLEIX 

1.L´expedient incorpora el conveni  aprovat  signat X

2.Existeix en l' expedient informe del serveis jurídics X

3.L´expedient incorpora document comptable pels drets a reconeixer del conveni aprovat X

NÚMERO EXPEDIENT 

X2019009110 COMPLEIX NO COMPLEIX 

1.L´expedient incorpora el conveni  aprovat  signat X

2.Existeix en l' expedient informe del serveis jurídics X

3.L´expedient incorpora document comptable pels drets a reconeixer del conveni aprovat X

RESULTAT CONTROL 

RESULTAT CONTROL 

RESULTAT CONTROL 

RESULTAT CONTROL 

RESULTAT CONTROL 

RESULTAT CONTROL 

RESULTAT CONTROL 

RESULTAT CONTROL 

RESULTAT CONTROL 

RESULTAT CONTROL 

RESULTAT CONTROL 

 
 

 Resultat del control  
S' han detectat un elevat nombre d' incidències  en la gestió  administrativa dels convenis 
que suposa un percentatge elevat d' acord amb el quadre següent : 
 

ÀREES OBJECTE DE REVISIÓ 

Número d' 

operacions 

analitzades 

Atributs verificats 

per cada operació 

Total atributs 

verificatss

Número d' 

inicdències 

% d' 

incidència 

1.Taxes  per prestació de serveis  públ ics 8 3 24 0 0

2.Convenis  ( transferències  corrents  ) 11 3 24 16 67%

 
 
 

 Observacions  
 

- Si bé en el cas de les taxes no s'ha detectat cap incidència sobre les comprovacions 
efectuades, en el marc d'aquests treballs  si que s' ha vist que  dins de l' actual exercici 
hi ha liquidacions generades que corresponen a períodes anteriors (concretament dels 
anys 2015, 2016 i 2017). S' ha demanat informació complementària al servei que ha 
justificat el fet en que no sempre les sol·licituds i els projectes que l’acompanyen tenen la 
informació inequívoca i suficient per poder fer la proposta de liquidació. Sovint hi ha 
mancances en relació als paràmetres que determinen la taxa, sobretot, superfícies 
construïdes. I quan això passa, sovint la presentació de la documentació complementària 



 
 
 

 

 
 

necessària es demora. Tots els requeriments s’envien primer a l’Ajuntament, 
l’Ajuntament al titular, el titular al personal tècnic redactor del projecte i viceversa. No 
obstant això, d’acord amb les ordenances fiscals aprovades, la taxa merita en el moment 
de presentar la sol·licitud i per això s’aplica l’ordenança fiscal vigent en aquell moment. 
 

- Les incidències en convenis representen el 67%. Convé doncs, ajustar la tramitació 
formal d'aquests expedients.  

 
 

(c) A.5 BESTRETES DE CAIXA FIXA  
 

Per últim, en relació a les despeses abonades mitjançant el sistema de Bestreta de caixa 
fixa, s’han analitzat totes les tramitades  pels habilitats tenedors objecte de control i s’ha 
efectuat comprovació dels extrems següents: 
 
a) Que la naturalesa de les despeses revisades tenen la naturalesa prevista a l’article 73.1 

TRLRHL i són susceptibles de ser abonades mitjançant la bestreta de caixa fixa d’acord 
amb la Circular núm. 41/2013, sobre bestretes de caixa fixa. 
 

b) Que la imputació pressupostària és adequada a la naturalesa de la despesa. 
 

c) Que consta annexa la documentació requerida per a la seva justificació en atenció a la 
tipologia de despesa tramitada, en concret: 

 
- En dietes o desplaçaments amb vehicle propi: que consta autorització - o resolució 

en els casos que sigui preceptiva- de l’ordre de comissió de serveis o altres supòsits 
que habiliten el seu pagament, que els imports abonats són els previstos a la Circular 
41/2013 i que consten les dades necessàries per a la seva comprovació i els 
documents que requereixen la justificació del seu abonament, entre les principals 
comprovacions. 
 

- En altres despeses diverses, com peatges, aparcament, transport públic, i altres, que 
consta justificant del seu pagament i l’autorització prèvia, quan procedeixi. 

 
Els treballs de fiscalització de la despesa abonada mitjançant el sistema de Bestreta de 
caixa fixa s’han desenvolupat sobre el total de les operacions d’aquesta tipologia tramitades 
durant el l’exercici 2019  pels diferents centres gestors fiscalitzats i que consten a 
continuació, en número i import total, identificades per concepte. 

 
 

TOTAL

NUM. OPERACIONS IMPORT NUM. OPERACIONS IMPORT NUM. OPERACIONS IMPORT NUM. OPERACIONS IMPORT NUM. OPERACIONS IMPORT

21400 Manteniment material de transport 0,00 €

21502 Manteniment d' altre material 0,00 €

216 Equips per a processos d'informació 71,00 € 5.829,33 € 5.829,33 €

220 Material d'oficina 8,00 € 312,06 € 312,06 €

22103 Combustibles i carburants 0,00 €

22111 Subministres diversos 13,00 € 699,27 € 699,27 €

22114 Altres subministraments 0,00 €

222 Comunicacions 4,00 € 311,66 € 311,66 €

22300 Transport 0,00 €

22302 Transports diversos 0,00 €

22501 Tributs de les Comunitats autònomes 0,00 €

22600 Despeses diverses 1,00 € 10,50 € 23,00 € 2.144,84 € 2.155,34 €

22601 Atencions protocolaries i representatives 6,00 € 1.920,10 € 23,00 € 2.486,28 € 6.072,92 €

22606 Reunions i conferencies 105,00 € 6.304,91 € 46,00 € 1.875,48 € 8,00 € 703,60 € 17,00 € 1.666,54 € 8.883,99 €

227 Treballs realitzats per empreses 14,00 € 899,73 € 899,73 €

23100 Locomoció 24,00 € 551,73 € 3,00 € 22,65 € 9,00 € 31,59 € 3,00 € 18,30 € 624,27 €

Despesa realitzada no corresponent als 

conceptes indicats -                

TOTAL 136,00 € 8.787,24 € 134,00 € 8.751,97 € 71,00 € 5.829,33 € 17,00 € 735,19 € 20,00 € 1.684,84 € 25.788,57 €

Bestreta de presidència 1 Bestreta de presidència 2
CODI

Bestreta de tresoreriaBestreta de gerència Bestreta de TIC
CONCEPTE

 
 

 
El total operacions realitzades   mitjançant bestreta de caixa fixa han estat 378  i el sumatori 
de les mateixes de 25.788,57 € . 
 



 
 
 

 

 
 

Respecte a  la naturalesa de les despeses realitzades per aquets  sistema, dir que com es 
comprova en el quadre anterior no s' ha detectat cap incidència. 
 
Respecte als documents justificatius de despeses, s' ha  comprovat l' existència de tiquets a 
part de factures i factures simplificades.  Així, en una comprovació limitada de dos bestretes  
i els moviments corresponents als mesos de juny i de setembre, el resultat és el següent : 
 
 

Núm. Tiquets Núm. TOTAL Factures % incidències Núm. Tiquets Núm. TOTAL Factures% incidències

BCF TIC 0 13 0% 0 10 0%

BCF GERENT 4 18 22% 4 37 11%

Moviments Juny Moviments setembre

 
 
Procedeix reconduir aquesta situació  i admetre únicament com a justificants de pagament  
les factures i les factures simplificades. 
 
 

(d) A.6 REGISTRE DE FACTURES   
 

L'article 10.2 de Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació 
del registre comptable de factures en el Sector Públic, estableix que els òrgans o les unitats 
administratives que tinguin atribuïda la funció de comptabilitat en les Administracions 
Públiques elaboraran un informe trimestral amb la relació de les factures pel que fa a les 
quals hagin transcorregut més de tres mesos des que van ser anotades i no s'hagi efectuat 
el reconeixement de l'obligació pels òrgans competents.  
La Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre 
comptable de factures en el Sector Públic determina que aquest informe haurà de remetre's 
dins dels quinze dies següents a cada trimestre natural de l'any a l'òrgan de control intern, 
que en les entitats locals, l'òrgan que té atribuïda la funció de control comptable i la funció de 
control intern és la  intervenció local. 
 
Efectuada comprovació dels extrems posats de manifest, consta en el sistema corresponent 
a l'exercici 2019 factures respecte a les quals ha  transcorregut més de tres mesos des de la 
seva anotació sense que aquestes hagin estat reconegudes per l'òrgan competent. L´import 
total  d' aquestes factures suma 181.709,51 €  d'acord amb la relació que s' adjunta. La font 
d' informació és el registre comptable de factures: 
 



 
 
 

 

 
 

DATA REGISTRE Número fac tura Import total Tercer

DATA 

CO MPTABILITZACIÓ  DIES  EXCÉS

30/05/2018 CRA09/2018 69,70 € P0808500C 31/12/2018 215

30/05/2018 CRA10/2018 92,93 € P0808500C 31/12/2018 215

31/05/2018 04285000000918F 14.671,27 € A80364243 31/12/2018 214

EXERCICI ANTERIOR 3

17/01/2019 2018 497 3.586,44 € B62934682 08/07/2019 172

05/02/2019 2019/1 100,00 € G65663668 18/09/2019 225

27/03/2019 21186T0641 4.702,78 € B60917051 10/12/2019 258

27/03/2019 Reb- 1000864625 441,03 € B58265240 09/07/2019 104

PRIMER TRIMESTRE 4

04/04/2019 01193T0153 3.564,00 € A08005696 30/07/2019 117

04/04/2019 01193T0160 2.748,90 € A08005696 30/07/2019 117

04/04/2019 01193T0148 3.903,90 € A08005696 30/07/2019 117

04/04/2019 01193T0144 3.577,64 € A08005696 30/07/2019 117

04/04/2019 01193T0155 3.251,60 € A08005696 30/07/2019 117

04/04/2019 01193T0145 3.188,24 € A08005696 30/07/2019 117

04/04/2019 01193T0147 3.447,69 € A08005696 30/07/2019 117

04/04/2019 01193T0159 3.186,04 € A08005696 30/07/2019 117

04/04/2019 01193T0162 2.633,40 € A08005696 30/07/2019 117

04/04/2019 01193T0151 2.808,61 € A08005696 30/07/2019 117

04/04/2019 01193T0158 3.241,59 € A08005696 30/07/2019 117

04/04/2019 01193T0149 3.545,85 € A08005696 30/07/2019 117

04/04/2019 02193T0014 3.674,88 € A08072415 30/07/2019 117

04/04/2019 01193T0152 3.922,60 € A08005696 30/07/2019 117

04/04/2019 01193T0157 3.460,16 € A08005696 30/07/2019 117

04/04/2019 01193T0161 3.349,50 € A08005696 30/07/2019 117

04/04/2019 01193T0156 3.228,28 € A08005696 30/07/2019 117

04/04/2019 01193T0150 3.586,97 € A08005696 30/07/2019 117

04/04/2019 02193T0015 3.349,50 € A08072415 30/07/2019 117

04/04/2019 01193T0146 3.672,90 € A08005696 30/07/2019 117

04/04/2019 01193T0154 3.388,44 € A08005696 30/07/2019 117

04/04/2019 02193T0013 3.399,88 € A08072415 30/07/2019 117

16/05/2019 1904- 048 13.903,24 € B83998740 05/09/2019 112

21/05/2019 2019039418 1.028,50 € B64206535 05/09/2019 107

04/06/2019 A 2019/A/5023 2.182,34 € G60729084 11/11/2019 160

04/06/2019 1 10002658 824,72 € A58417346 28/10/2019 146

21/06/2019 1906- 022 17.379,05 € B83998740 28/10/2019 129

28/06/2019 14196T0025 3.132,49 € A43000348 24/11/2019 149

28/06/2019 14196T0023 3.434,71 € A43000348 19/11/2019 144

28/06/2019 14196T0022 2.942,72 € A43000348 24/11/2019 149

28/06/2019 02196T0018 4.248,97 € A08072415 19/11/2019 144

30/06/2019 2019T1-46834 273,27 € B82470162 31/12/2019 184

SEGON TRIMESTRE 32

02/07/2019 201910501-N 3,99 € Q2863020J 31/12/2019 182

11/07/2019 Reb- 1000909028 59,52 € B58265240 04/11/2019 116

16/07/2019 Reb- 1000910018 25.853,82 € B58265240 15/11/2019 122

17/07/2019 Reb- 1000896988 6,80 € B58265240 31/12/2019 167

31/07/2019 2019T1-54951 268,58 € B82470162 31/12/2019 153

01/08/2019 19005617 6.356,38 € B59104612 24/12/2019 145

29/08/2019 60H9RR005938 412,14 € A82018474 09/12/2019 102

31/08/2019 201971-62982 253,30 € B82470162 31/12/2019 122

04/09/2019 4002651467 1.350,25 € A83052407 31/12/2019 118

TERCER TRIMESTRE 9

TOTAL GENERAL 48

                                          TOTAL FACTURES COMPTABILITZADES EXERCICI 2.379

                                                                                                            % INCIDÈNCIA 2,02%  
 
El grau d' incidència és escassament significatiu.  



 
 
 

 

 
 

 

B. CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS DEL VALLÈS 
ORIENTAL (CGRVO)  
 
D' acord amb l'establert a la normativa,  el marc de control intern corresponent a l'entitat és 
el d'auditoria pública, en la seva triple acceptació d'auditoria financera, de compliment i 
operativa.  
 
Com a conseqüència del que s' ha posat de manifest en l' apartat quart d' aquest informe , 
per manca de recursos personals, l´abast del control ha quedat molt reduït i es limita al que 
s' exposa en els apartats següents: 
 
AUDITORIA FINANCERA 

 
En el marc del que disposa l’article 122  de la Llei 40/2015 d'1 d' octubre del Règim jurídic 
del Sector públic els Consorcis estan subjectes al regim de pressupost, comptabilitat i 
control  de l'administració pública a que estiguin adscrits. 
 
En el marc del que preveu  el Reial Decret 424/2017 de 28 d' abril, pel que es regula el 
règim jurídic de control intern de les entitats del sector públic local, s'atribueix  a la 
Intervenció General les funcions de control financer mitjançant tècniques d'auditoria.  
 
També  correspon a la intervenció  la direcció del procés comptable en els termes previstos 
en la normativa  prevista en l' Ordre HAP/1781/2013 de 20  de setembre per la que s' aprova 
la Instrucció del model normal de comptabilitat local i així mateix  d' acord amb els principis i 
criteris comptables que s'hi contenen.  
 
Els comptes anuals del Consorci, estan formats pels estats següents: 
 
- Balanç de situació: reflexa la variació de l' actiu, el passiu i el patrimoni. 
- Compte de resultats econòmic patrimonial: Ingressos i despeses  econòmiques i el seu 

resultat. 
- Estat de canvis en el patrimoni net.  
- Estat de fluxos d'efectiu: Reflexa  els moviments en les partides de l’actiu  

representatives d' efectiu i altres actius líquids equivalents.  
- Estat de liquidació  del pressupost: Reflexa l'execució del pressupost de depesa i 

ingressos d'una entitat local, així com el resultat pressupostari.  
- Memòria: Completa i clarifica  la informació que contenen els estats anteriors.    
 
Correspon a la intervenció la responsabilitat d'emetre una opinió sobre si els comptes anuals  
del Consorci expressen la imatge fidel de la realitat econòmica de l'entitat a partir de l' 
evidència  adequada i suficient dels imports incorporats en els comptes. Es considera que 
les evidències  de seguiment del procés comptable  tant en l' exercici de la funció 
interventora  com en la del control permanent i direcció del procés comptable, proporciona 
una base suficient i adequada per emetre opinió indicant que els comptes anuals expressen 
en tots els aspectes significatius la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera del 
Consorci  a 31 de desembre de 2019,  així com de la liquidació pressupostària  corresponent 
a l' exercici anual acabat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació 
financera i amb la normativa pressupostària que resulta  d'aplicació i els principis i criteris 
comptables  amb les SALVETATS següents: 
 

1.1. Inventari de bens:  
 



 
 
 

 

 
 

Si bé el CGRVO porta un acurat control de l'amortització del bens que consten el grup 2 de 
l'ICAL (actius no financers),  no disposa d' inventari de bens. La informació que conté el 
balanç de situació  en l'immobilitzat  material no està conciliat amb un inventari de bens  que 
incorpori  tots els actius tangibles mobles i immobles. La incorporació de nous actius al 
balanç es realitza a partir del valor de transacció o de mercat. Aquest criteri està previst com 
a norma de valoració acceptable per la ICAL, equiparable al cost d'adquisició. En tot cas 
però, per ajustar el valor dels actius no financers incorporats a balanç es considera 
necessari  un ajust conciliatori amb un inventari de bens que comprengui la totalitat dels 
efectes de l' entitat. 
 

1.2. Préstec participatiu a favor de  la societat participada Serveis ambiental del 
Vallès Oriental - SAVOSA: 

 
En data 8/11/2019 la Comissió executiva del CGRVO  va aprovar la formalització d'un 
préstec participatiu per valor de 1,5 M d' euros  a favor de SAVOSA   corresponent  al deute 
reconegut per part d' aquesta Societat  a favor del  Consorci. En els comptes del CGRVO 
corresponents a l'exercici 2019  tancat  s' ha aprovisionat la totalitat d' aquest import  com a 
dubtós cobrament. Aquest préstec participatiu té com a objectiu últim resoldre la situació 
patrimonial de la societat SAVOSA  derivada de les pèrdues incorregudes en exercicis 
anteriors. 
 
Els Préstecs Participatius son un instrument financer que és una  formula intermèdia  entre 
la modificació de capital social i el préstec a llarg termini. La seva retribució està 
condicionada a l’evolució dels resultats de la societat prestatària. La normativa no preveu de 
forma expressa aquest tipus de finançament per a les societats instrumentals participades al 
100 per 100 per un  Consorci.  
És un contrasentit el fet de que si s’està concedint un préstec a la societat, el raonable és 
que les previsions tendencials d’ingrés per a  la seva amortització vinguin de les pròpies 
aportacions del mateix Consorci perquè el finançament d’aquesta societat depèn  
bàsicament d'aquest i per tant és impossible que la Societat pugui donar compliment a 
aquest pla  si el Consorci no el nodreix de suficients recursos financers. 

 
La situació financera de SAVOSA al tancament de l'exercici 2018 va determinar un 
finançament insuficient. A l´any 2019 però de les dades del tancament comptable el compte 
de resultats ajustat és positiu. Es considera que per a que així es mantingui en el futur, a 
banda d'una correcta gestió dels recursos públics, es fa precís re calcular les aportacions 
per serveis des del Consorci tenint en compte el cost actual dels serveis encarregats així 
com els desviaments que s’hi produeixen.  
 
Cal considerar alhora la situació creditora i deutora que existeix en la relació econòmica 
entre les dues entitats i per tant, la compensació del deute reconegut i no satisfet suposa de 
facto una aportació de soci per a compensar pèrdues de l’entitat íntegrament participada i 
finançada, essent  preferible a l’assumpció d’un nou préstec participatiu o la seva pròrroga.  
El raonable des de la perspectiva de consolidació comptable és l’eliminació de les 
operacions  internes o reciproques i en conseqüència aquesta pràctica suposa  ajustar la  
situació de desequilibri patrimonial de SAVO,SA. 
 
Pel cas que la situació de desequilibri financer de la societat es mantingui  en el temps, 
caldrà elaborar, aprovar  i donar compliment d’un pla de sanejament per a corregir el 
desequilibri amb l’obligació d’eliminar pèrdues o aportar beneficis. Aquest pla de sanejament 
ha de contemplar, entre d’ altres l’adequació del finançament als costos reals dels serveis 
encomanats i les seves desviacions. 
 



 
 
 

 

 
 

Si bé des d'una perspectiva de resultats, la provisió del deute permet acreditar que els 
comptes del Consorci  predisposen una imatge fidel de la realitat econòmica. Es considera 
que, al tractar-se d'un préstec formalitzat per entitats que formen part del mateix perímetre 
de consolidació i  tanmateix, vist l’informe de gestió emès pel Consell d’Administració que 
explica les causes objectives que  han provocat pèrdues socials de la Societat  i que han 
originat el seu desequilibri patrimonial, la solució de la situació patrimonial de la societat 
passa per l' adopció d' acords que suposin la incorporació de  desequilibri mesures eficients 
que forçosament passen per reconèixer el deute a favor de la societat per serveis 
efectivament prestats i la retribució dels mateixos ajustant via compensació saldos vius 
pendents de pagar recíprocs. Nomes d’aquesta manera  es pot oferir una visió unitària i real  
de l’estat comptable propi del perímetre de consolidació entre el Consorci i la Societat.  

 
 

2. AUDITORIA DE COMPLIMENT  
Respecte a l'auditoria de compliment, durant el procés  es verifica  que amb caràcter general 
els actes, operacions  i procediments de gestió econòmica es desenvolupen d'acord amb les 
normes que resulten aplicables.  
 
Les Bases d' execució general del pressupost aplicables  també  al Consorci, determinen a 
l´article 77  que en matèria de personal, convenis i contractació major, la fiscalització plena 
es durà a  terme amb posterioritat  i s' exercirà sobre una mostra representativa dels actes, 
documents o expedients mitjançant tècniques de mostreig o auditoria.  
 
Igual  que  per al CCVO, per manca de recursos personals suficients, aquest treball  ha vist 
minvat de manera significativa  el seu abast.  
 
Es passa  tot seguit a presentar els resultats mes significatius dels apartats objecte d' anàlisi. 
 
 

 
(e)  B.1 DESPESA DE PERSONAL. ASPECTES GENERALS  

a) Previsions pressupostàries  
  

El quadre següent efectua una comparativa de dates respecte als crèdits  pressupostaris de 
personal  en previsió i  definitius i en comparativa entre les exercicis 2018 i 2019. 
 

PREVISIÓ CRÈDITS DEFINITIUS % INCREMENT / PREVISIÓ

CRÈDITS 

DEFINITIUS % INCREMENT /

2018 2018 PREV. 2018 2019 2019 PREV. 2019

ÒRGANS DE GOVERN 120.095,52 120.095,52 0,00% 120.095,54 85.095,54 -2,13%

FUNCIONARIS .-RETRIBUCIONS BÀSIQUES 27.377,47 27.377,47 0,00% 77.643,46 77.643,46 0,00%

FUNCIONARIS.-RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 0,00 0,00 0,00% 6.751,67 6.751,67 0,00%

LABORAL FIXE.- RETRIBUCIONS BASIQUES 799.657,55 799.657,55 0,00% 939.828,84 922.828,84 -1,04%

LABORAL FIXE.-ALTRES REMUNERACIONS 26.643,53 26.643,53 0,00% 45.028,71 41.028,71 -0,24%

LABORAL TEMPORAL 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

ALTRE PERSONAL 10,00 10,00 0,00% 10,00 10,00 0,00%

FUNCIONARIS/LABORALS.-INCENTIUS AL RENDIMENT 20.203,27 20.203,27 0,00% 21.424,61 21.424,61 0,00%

SEGURETAT SOCIAL 362.717,50 362.717,50 0,00% 399.931,75 381.931,75 -1,10%

ACCIÓ SOCIAL 19.880,00 21.420,53 0,11% 30.765,00 65.605,00 2,12%

PREVISSIONS PRESSUPOSTÀRIES 1.376.584,84 1.378.125,37 0,11% 1.641.479,58 1.602.319,58 -2,39%

PREVISIÓ COSTOS PRESSUPOST

 
 
 
Un cop efectuats els filtres corresponents la comparativa posa de manifest quina ha estat la 
variació  de consignacions per despesa de personal entre les dos exercicis  determinant un 
increment de variació de massa salarial corresponent al 24,81 %. Es considera que aquest 
increment està molt pel damunt de les limitacions d' increments fixats en la LGPE. No consta 
en  l´expedient de pressupost l' annex de personal al que fa esment el TRLLRHL que  
justifiqui i raoni aquesta diferència.  



 
 
 

 

 
 

 

FUNCIONARIS .-RETRIBUCIONS BÀSIQUES 27.377,47 € 77.643,46 € 50.265,99 €

FUNCIONARIS.-RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 0,00 € 6.751,67 € 6.751,67 €

LABORAL FIXE.- RETRIBUCIONS BASIQUES 799.657,55 € 939.828,84 € 140.171,29 €

LABORAL FIXE.-ALTRES REMUNERACIONS 26.643,53 € 45.028,71 € 18.385,18 €

LABORAL TEMPORAL 0,00 € 0,00 € 0,00 €

ALTRE PERSONAL 10,00 € 10,00 € 0,00 €

FUNCIONARIS/LABORALS.-INCENTIUS AL RENDIMENT 20.203,27 € 21.424,61 € 1.221,34 €

PREVISSIONS PRESSUPOSTÀRIES 873.891,82 1.090.687,29 24,81%

PREVISIÓ COSTOS PRESSUPOST PREVISIÓ PREVISIÓ % INCREMENT

 
 
  

b) Instruments d' organització bàsics de recursos humans a nivell de gestió   
 
En segon terme s' han analitat els  instruments d’organització i gestió de  recursos humans. 
S' han obtingut els resultats següents: 
 

consta no consta

   -Relació i/o Cataleg de llocs de treball X

Consta informe  del servei  X

Consta aprovada la relació pel ple X

   -Registre de personal X

   -Oferta pública d'ocupació X

Consta informe del servei X

Consta aprovada i publicada X

  -Taxa reposició efectius X

Consta informe del servei X

S' ajusta a les determinacions de la Llei de pressupostos X

   -Modificacions de plantilla X

Consta informe  del servei  X

Consta aprovada la relació ple ple X

GESTIÓ RECURSOS HUMANS 
EXISTÈNCIA

 
 
Es comprova que amb caràcter general, un alt grau d' incidència respecte a la manca 
d'instruments de gestió.  
 

c) Processos de selecció de personal  
 
D'acord amb els filtres  realitzats en el sistema de gestió d'expedients administratius 
gènesis, els processos de selecció de personal que ho consten  incorporats són els 
següents: 

 

PROCESSOS DE SELECCIÓ DE PERSONAL 

DATA 

PUBLICACIÓ 

CONVOCATÒRIA 

2019 

Núm.de convocatories

Funcionaris interins -- 0

Funcionaris fixes -- 0

Laboral fixe -- 1

Responsable de gestió administrativa (promoció interna) 11/02/2019 1

Personal laboral temporal 1

Tècnic de l'àrea de tractament 11/02/2019 1

CONTRACTACIONS PER URGÈNCIA 11

Cap de Gestió Economica * 1

Administrativa * 1

Administrativa * 1

Administrativa * 1

4 oficials 2ª operaris neteja * 4

2 oficials 2ª operaris neteja * 2

Jurista * 1  
 

Les contractacions per urgència representen el 84,61 %  del total.  
 
 



 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Revisió de procediments de contractació  
 

Expedient  numero X2019000178 contractació per urgència Administrativa

com pleix no com pleix 

LABORAL F IXE/EVENTUAL 

1.Consta incorporat a l' expedient informe de RRHH X

2.Consta el lloc de treball a la plantilla X

3.Consta  publicitat en les convocatòries  en el BOP X

4.Consta acta de Tribunal on  respecten els principis d' igualtat, mèrits i capacitat X

5.Consta incorporat  contracte de treball a l' expedient X

6.Les retribucions que consten en el contracte  s' ajusten al conveni d' aplicació X

Expedient numero X2019000316 contractació per urgència Administrativa

com pleix no com pleix 

LABORAL F IXE/EVENTUAL 

1.Consta incorporat a l' expedient informe de RRHH X

2.Consta el lloc de treball a la plantilla X

3.Consta  publicitat en les convocatòries  en el BOP X

4.Consta acta de Tribunal on  respecten els principis d' igualtat, mèrits i capacitat X

5.Consta incorporat  contracte de treball a l' expedient X

6.Les retribucions que consten en el contracte  s' ajusten al conveni d' aplicació X

expedient numero X2019000384 contractació per urgència Administrativa

com pleix no com pleix 

LABORAL F IXE/EVENTUAL 

1.Consta incorporat a l' expedient informe de RRHH X

2.Consta el lloc de treball a la plantilla X

3.Consta  publicitat en les convocatòries  en el BOP X

4.Consta acta de Tribunal on  respecten els principis d' igualtat, mèrits i capacitat X

5.Consta incorporat  contracte de treball a l' expedient X

6.Les retribucions que consten en el contracte  s' ajusten al conveni d' aplicació X

expedient numero X20190000254 contractació per urgència 4 oficials de 2ª operaris neteja

com pleix no com pleix 

LABORAL F IXE/EVENTUAL 

1.Consta incorporat a l' expedient informe de RRHH X

2.Consta el lloc de treball a la plantilla X

3.Consta  publicitat en les convocatòries  en el BOP X

4.Consta acta de Tribunal on  respecten els principis d' igualtat, mèrits i capacitat X

5.Consta incorporat  contracte de treball a l' expedient X

6.Les retribucions que consten en el contracte  s' ajusten al conveni d' aplicació X

expedient numero X20190000254 contractació per urgència 2 oficials de 2ª operaris neteja

com pleix no com pleix 

LABORAL F IXE/EVENTUAL 

1.Consta incorporat a l' expedient informe de RRHH X

2.Consta el lloc de treball a la plantilla X

3.Consta  publicitat en les convocatòries  en el BOP X

4.Consta acta de Tribunal on  respecten els principis d' igualtat, mèrits i capacitat X

5.Consta incorporat  contracte de treball a l' expedient X

6.Les retribucions que consten en el contracte  s' ajusten al conveni d' aplicació X

resultat control 

resultat control 

resultat control 

resul ta t control  

resultat control 

 
 
 
El resultat d' incidències més significatives es detallen tot seguit: 
 

ÂREES OBJECTE DE REVISIÓ 

Núm ero d'  

operacions  

ana l i tzades  

Atributs  

veri f i cats  

per cada  

operació 

Tota l  

a tributs  

veri f i catss

Núm ero d'  

inicdències  

% d'  

incidència  

1.Consta incorporat a l' expedient informe de RRHH 5 1 5 0 0,00%

2. Consta el lloc de treball a  la plantilla 5 1 5 2 40,00%

3.Consta  publicitat en les convocatòries  en el BOP 5 1 5 5 100,00%

4.Consta acta de Tribunal on  respecten els principis d' igualtat, mèrits i capacitat 5 1 5 0 0,00%

5.Les retribucions que consten en el contracte  s' ajusten al conveni d' aplicació 5 1 5 0 0,00%

 
 

Com es pot comprovar,  les contractacions per urgència suposen un percentatge molt elevat.  
 



 
 
 

 

 
 

 Variació de plantilles de personal.  
 

VARIACIÓ DE PLANTILLA DE PERSONAL  2019 núm. Total 

Núm. treballadors finals 2018 segons nòmina desembre 30

Baixes 4

Altes 9

VARIACIÓ 5

Núm. Treballadors finals 2019 segons nòmina desembre 35  
 

d) Anàlisi  de nòmines de personal  

 
 Conciliació de nòmina amb les previsions en la relació de personal integrant del 

pressupost  
 
S' ha aplicat sobre una mostra representada per  la nòmina d' abril  i la de setembre. El 
resultat és el següent: 
 

Conciliació  NÒMINA.conceptes retributius /quadre retribucions  sou base
TOTAL PREVIST 

EN RVLLT

TOTAL COMPUTAT EN 

NÒMINA

TOTAL PREVIST EN 

RVLLT

TOTAL COMPUTAT 

EN NÒMINA

PRESIDENT 3.211,11 3.211,11 3.211,11 2.782,96

1. FUNCIONARIS

       -TOTAL BASIQUES A1 1.554,41 1.554,41 1.554,41 1.558,22

       -TOTAL BASIQUES  A2

       -TOTAL BASIQUES C1 981,37 981,37 803,57 803,53

2. FUNCIONARIS INTERINS

3. LABORAL FIXE 42.656,66 42.155,59 44.889,33 46.053,07

4. LABORAL TEMPORAL

5. PERSONAL LABORAL EVENTUAL 5.300,00 0,00 5.300,00 0,00

TOTAL 53.703,55       47.902,48                55.758,42               51.197,78           

NOMINA ABRIL 2019 NÒMINA  SETEMBRE 2019

 
 
Les variacions més importants les trobem amb el personal laboral. La diferència del mes de 
setembre respon a la baixa del President per canvi de legislatura i  a les retribucions 
variables  per nocturnitat. 
 
També s'observa que pel que respecte a personal  eventual ,  no s' han disposat   els crèdits 
pressupostaris atès el caràcter no retribuït del càrrec en l' exercici.  
 
 

 Anàlisis de retribucions variables  en nòmines mensuals  
 
Pel que respecte a les retribucions variables,  només s'aproven a banda les dietes, els 
quilometratges i la productivitat dels treballadors. Es comprova en el moment de 
comptabilització de les nòmines que les variables s' ajusten a les previsions establertes en 
conveni.  
 

 Resultat dels controls i aspectes formals dels expedients de nòmina 
 

FISCALITZACIO FORMAL DE NÒMINES SI NO SI NO SI NO 

1. Les nòmines estan signades per l' órgan responsable de la formació (tècnic) X X X

2.  S' aproven per órgan competent ( gerència) X X X

3. Variacions: L´expedient incorpora  la totalitat de resolucions que  concilien el 

parte de variacions que s' hi contenen X X X

MES: ABRIL 2019 MES: SETEMBRE 2019 MES: DESEMBRE 2019

RESULTAT CONTROL RESULTAT CONTROL RESULTAT CONTROL

 
 
El nivell d' incidència  és el següent : 
 

ÂREES OBJECTE DE REVISIÓ 

Número d' 

operacions 

analitzades 

Atributs verificats per 

cada operació 

Total atributs 

verificatss

Número d' 

inicdències 

% d' 

incidència 

Signatura de nòmines 3 3 9 1 11%

Aprovació  formal 3 3 9 0 0

Variacions de nòmines 3 3 9 3 33%  



 
 
 

 

 
 

  
Bàsicament el trobem en el tema de variacions en les nòmines i és degut a que l' informe 
tècnic de l' àrea de recursos humans no especifica amb detall les regularitzacions de 
nòmines que corresponen al mes anterior. 

 
e) Anàlisi  de les autoritzacions per formació del personal : 

 
El quadre següent  dona detall de les formacions que han estat autoritzades al personal  
durant l' exercici actual i l' anterior  

Data Centre Contingut Import
30/01/2018 CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE BARCELONA Eines  avançades  d'excel  2007   INICI: 09022018 175,50 €         

23/02/2018 CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE BARCELONA Curs :nova legis lació sobre protecció de 184,50 €         

28/02/2018 FUNDACIÓN ESADE FORMACIÓ MARIA TERESA CORPORATE COMPLIENCE BCN ed2 2.950,00 €      

31/01/2018 UNIMAT PREVENCIÓN, S.L. FORMACIÓ SEGURETAT SAIBO JUWARA 170,00 €         

31/01/2018 UNIMAT PREVENCIÓN, S.L. FORMACIÓ PLATAFORM ELEVA TREBALLADOR ANDRÉS CASTRO 170,00 €         

31/01/2018 UNIMAT PREVENCIÓN, S.L. FORMACIÓ TREBALLS ALÇADA TREBALLADOR ANDRÉS CASTRO 170,00 €         

12/04/2018 CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE BARCELONA Apl icació del  Lean a  processos  adminis tr 211,50 €         

16/04/2018 UNIMAT PREVENCIÓN, S.L. FORMACIÓ PREVENCIÓ RISCOS ANDRÉS CASTRO 198,00 €         

31/05/2018 CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE BARCELONA

Curs : Adminis t. i  gestiÓ temps  i  es trés . INICI: 13/06/2018, FI: 

20/06/2018, DURADA: 12H. 243,00 €         

13/06/2018 CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE BARCELONA Curs :Iniciació a  l 'Excel  INICI: 26/06/2018, FI: 03/07/2018, DURADA: 10H. 139,50 €         

04/07/2018 FUNDACIO BOSCH I GIMPERA JORNADA BIOMETA 2018 JOSEP BENACH 266,20 €         

04/07/2018 FUNDACIO BOSCH I GIMPERA JORNADA BIOMETA 2018 GERMÁN GARCÍA 266,20 €         

24/09/2018 UNIMAT PREVENCIÓN, S.L. FORMACIÓ PREVENCIÓ INCENDIS 617,10 €         

31/10/2018 ESCOLA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA

Sess ió el  tractament de dades  personals  a  

l 'Adminis tració_20316/2018-1 (35€/h x 10 a lumnes) 350,00 €         

07/11/2018 IMF INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL, SL

FORMACIÓ ""NOVA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC"" PATRICIA 

GONZÀLEZ. 150,00 €         

29/11/2018 RIZOMA EDUCACIO TRANFERENCIA SL

INSCRIPCIÓ AL CONGRÉS NACIONAL D'EDUCACIÓ AMBIENTAL 2018 

(GIRONA 16 I  17 NOVEMBRE-2018) 30,00 €           

31/10/2018 UNIVERSITAT DE BARCELONA

PAGAMENT TAXA MATRICULA UAB VANESSA ABAD - PROGRAMA DE 

DOCTORAT EN CIENCIA I  TECNOLOGIA AMBIENTALS 546,01 €         

TOTAL 2018 6.837,51 €      

06/03/2019 FUNDACIÓ FIRA DE GIRONA

INSCRIPCIÓ WASTEINPROGRESS'19 VANESSA ABAD - FORUM 

INTERNACIONAL DE GESTIO DE RESIDUS MUNICIPALS 19 189,57 €         

15/03/2019 SETEGAR 2002, SL CURS FORMACIÓ CARRETILLER (A. CASTRO) 100,00 €         

05/03/2019 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA - UPC PRIMER PAGAMENT MÀSTER GERMÁN GARCIA 973,12 €         

30/04/2019 IFTEM ALMACENÀTICA, SL FORMACIÓ PALA CARREGADORA ANDRÉS CASTRO 600,00 €         

30/05/2019 CENTRO DE ESTUDIOS ENERGIAS RENOVABLES

VICTOR TRUJILLO RODRIGUEZ - CURS DE BIOMETANIZACION Y 

VALORACION ENERGIA DE RESIDUOS EXP. X2019000069 170,00 €         

04/06/2019 CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE BARCELONA

Curs :eines  avançades  Excel  INICI: 03/05/2019,  FI: 17/05/2019,  DURADA: 

15H (Encarna de Vicente). 175,50 €         

04/06/2019 CENTRO DE ESTUDIOS ENERGIAS RENOVABLES CURS BIOMETANITZACIÓ - ALBERT SANJOSÉ MARQUINO 170,00 €         

04/06/2019 PERADEJORDI PROYECTOS E INFORMES, SL CURS PRL 50H ON LINE (MARIA GALÍ I  MARIA MARÍN) 390,00 €         

18/06/2019 COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE BARCELONA

CURS DE FORMACIÓ DE CONTRACTES TECNOLÒGICS PER LA TREBALLADORA 

PATRICIA GONZALEZ EXP. X2019000119 175,00 €         

17/07/2019 ATEGRUS ASOCIACION TECNICA PARA LA GESTION DE RESIDUOS,Y MEDIOAMBIENTE

ASSISTÈNCIA A CONGRÉS INTERNACIONAL WORLD CONGRES ISWA 2019 

EXP. X2019000171 1.400,00 €      

08/08/2019 FUNDACIÓN ESADE

MATRICULACIÓ I REALITZACIÓ DEL MÀSTER DE DIRECCIÓ PÚBLICA ESADE 

PEL CURS 19/20 PER LA SRA. VANESSA ABAD 14.900,00 €    

08/08/2019 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA - UPC

MATRICULA 2on QUATRIMESTRE MASTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA 

D'ORGANITZACIÓ GERMAN GARCIA 1.118,74 €      

20/09/2019 ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS

EXP. X2019000234 ACCIÓ FORMATIVA POSTGRAU EN CONTRACTACIÓ 

ADMINISTRATIVA DELS ENS LOCALS IV ED. PER PG 800,00 €         

12/11/2019 FUNDACIO BOSCH I GIMPERA

VIII  Jornada sobre gestión y tratamiento de lodos  (EDAR 2019). 

(Barcelona, 20 de noviembre de 2019)-Vanessa  Abad 236,96 €         

19/12/2019 SETEGAR 2002, SL CURS FORMACIÓ CARRETILLA (M. GALÍ) 100,00 €         

31/12/2019 IFTEM ALMACENÀTICA, SL

CURS OPERADOR DE PALA CARREGADORA (MARIA GALÍ I  MARIA MARÍN) 

(X2019000383) 800,00 €         

TOTAL 2019 22.298,89 €     
La comparativa  permet apreciar un increment quantitatiu  de l' import total dels  cost dels 
cursos.  
El conveni de personal del Consorci preveu a l'article 41 el dret dels empleats a la promoció, 
formació i perfeccionament constant. També preveu que anualment s'aprovi un pla de 
formació  alhora que de forma individualitzada contempla el dret d'atorgar formacions 
especialitzades que poden concedir-se a valoració de l' empresa.  
Es considera que cal racionalitzar la despesa  d'aquesta naturalesa i limitar-la a despesa 
l’aprofitament de la qual, sigui estrictament indispensable pel lloc de treball que es realitza 
en el Consorci i no  de caràcter general  amb aprofitament individual que fàcilment  suposi 
una avantatja  particular  i discriminatòria pel damunt de l'interès públic que ha de limitar 
l'opció de la realització d' aquestes formacions de caràcter general.  

 
 Resultats 



 
 
 

 

 
 

 

- Es conclou que les consignacions inicials han estat les adequades a les despeses 
estimades, que han estat suficients per atendre les necessitats de personal que s'han  
produït fins a la finalització de l'exercici. 

 
- Pel que fa als instruments d’organització, es valora que no donen compliment als 

requisits bàsics  i essencials determinats  en la normativa  de personal al servei del 
sector públic. 

 
- Respecte a les formacions de personal , es considera que cal acotar-ne l´abast, el 

contingut  i l´import.  
 

           
(f) B. 2 CONTRACTACIÓ  

2.1 CONTRACTES MENORS 

 
S' han analitzat els expedients iniciats i adjudicats durant l' exercici 2019. El nombre total d' 
informes emesos per la intervenció en relació a aquests contractes ha estat de vuitanta cinc, 
d' acord amb el quadre següent : 
 
 

NUMERO  D'  

OPERACIONS % SOBRE TOTAL ÀREA GESTORA IMPORT  TOTAL 

0 0,00% RECOLLIDA SELECTIVA 0,00 €

0 0,00% RECOLLIDES DE CONVENIS 0,00 €

1 1,18% DEIXALLERIES 18.968,39 €

49 57,65% TRACTAMENT DE RESIDUS 204.801,14 €

35 41,18% ADMINISTRACIÓ GENERAL 104.039,73 €

85 100% 327.809,26 €  
 
S' ha acumulat els imports adjudicats  classificant per  proveïdor/tercer i import acumulat  
any, el que ha permès  posar de manifest els contractes menors formalitzats amb proveïdors 
que han superat els límits de contractació permesos en normativa de la LCSP. El resultat del 
control ha estat : 
 

dni/c if NATURALESA SERVEI 

Contracte formal Contracte menor 

A25530163 SERVEI DE FRACCIÓ LLEUGERA I DIGEST JUNY 2019 12/07/2019 26.712,57 €

IMPORT FACTURAT 2019

 
 

Només s' ha trobat un proveïdor  amb aquesta situació,  i per tant no es produeix una 
incidència significativa a quest nivell. Respecte a la comparativa de successió de contractes  
que si bé no superen els límits de la contractació menor si que es reiteren en el temps, 
trobem els següents supòsits : 

 

dni/c if NATURALESA SERVEI total  fac turat 2018 total  fac turat 2019

B60230950 SUMINSTRAMENT EPIS I NETEJA PLANTA 4.535,17 € 4.258,19 €

B20620944 SUBMINISTRAMENT FLOCULANT 0,00 € 12.750,00 €

A25027145 SUMINISTRAMENT MATERIAL INFORMÀTIC 0,00 € 14.670,10 €

B08909004 SERVEI DE CÒPIES EN B/N I COLOR FOTOCÒPIADORA 729,41 € 1.117,65 €

G61784898 SERVEI MANTENIMENT JARDINERIA I MAGATZEM 14.023,87 € 6.173,18 €

B60163052 SUBMINISTRAMENT VESTUARI PLANTA 2.733,56 € 1.269,67 €

A08447369 SERVEI DE SUBSCRIPCIÓ AL 9NOU 163,46 € 163,46 €

B73619215 SERVEI DE TELEFONIA -VOZELIA 2.260,85 € 2.304,17 €

 
 



 
 
 

 

 
 

2.2 CONTRACTES ADJUDICATS PER PROCEDIMENTS DIFERENTS AL MENOR  

 
A continuació, s'efectua una anàlisi dels aspectes més destacats de la contractació  per 
procediments diferents al menor. La mostra utilitzada  ha estat de dotze expedients escollits 
a l'atzar, corresponents a un de cada mes durant l' exercici  
 

 Mostra 
Les verificacions realitzades  i el resultat obtingut consta en  els quadres següents: 
 



 
 
 

 

 
 

1. CONTRACTE DISSENY  SUBMINISTRAMENT I  MUNTATG E D' ELEMENTS DE SENYALITZ ACIO VERTICAL I  RETOLACIÓ DEIXALLERIES

COMPROVACIONS EF ECTUADES COMPLEIX

NO 

COMPLEIX NO CONSTA 

1. CONSTA A L' EXPEDIENT INFORME DE NECESSITAT DEL SERVEI A CONTRACTAR X

2. INFORME DE SECRETARIA signat  (Disp. Adic. LCSP) X

3. COMPROVACIÓ DE COMPLIMENT DE PLECS S/ CONTRACTE  PRINCIPAL 

3.1 EL VALOR ESTIMAT  QUE CONSTA EN ELS PLECS ES <= VALOR ASSIGNAT EN EL CONTRACTE X

3.2 LA DURADA DEL CONTRACTE QUE CONSTA EN ELS PLECS <= DURADA PREVISTA EN EL CONTRACTE X

3.3 CONSTA INCORPORAT A L'EXPEDIENT CERTIFICAT POSITIU DE L' EMPRESA DE TROBAR-SE AL CORRENT AMB LA SS X

3.4 CONSTA INCORPORAT A L' EXPEDIENT DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA D' HAVER CONSTITUIT  GARANTIA DEFINITIVA X

   3.5.CONSTA CONTRACTE SIGNAT X

CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT I  TRANSPORT DE PALET ESTELLAT A  LA PLANTA

COMPROVACIONS EF ECTUADES COMPLEIX

NO 

COMPLEIX NO CONSTA 

1. CONSTA A L' EXPEDIENT INFORME DE NECESSITAT DEL SERVEI A CONTRACTAR X

2. INFORME DE SECRETARIA signat  (Disp. Adic. LCSP) X

3. COMPROVACIÓ DE COMPLIMENT DE PLECS S/ CONTRACTE  PRINCIPAL 

3.1 EL VALOR ESTIMAT  QUE CONSTA EN ELS PLECS ES <= VALOR ASSIGNAT EN EL CONTRACTE X

3.2 LA DURADA DEL CONTRACTE QUE CONSTA EN ELS PLECS <= DURADA PREVISTA EN EL CONTRACTE X

3.3 CONSTA INCORPORAT A L'EXPEDIENT CERTIFICAT POSITIU DE L' EMPRESA DE TROBAR-SE AL CORRENT AMB LA SS X

3.4 CONSTA INCORPORAT A L' EXPEDIENT DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA D' HAVER CONSTITUIT  GARANTIA DEFINITIVA X

   3.5.CONSTA CONTRACTE SIGNAT X

CONTRACTACIÓ RETIRADA TRANSPORT I  TRACTAMENT DE REBU IG  INERT A LA PLANTA

COMPLEIX

NO 

COMPLEIX NO CONSTA 

1. CONSTA A L' EXPEDIENT INFORME DE NECESSITAT DEL SERVEI A CONTRACTAR X

2. INFORME DE SECRETARIA signat  (Disp. Adic. LCSP) X

3. COMPROVACIÓ DE COMPLIMENT DE PLECS S/ CONTRACTE  PRINCIPAL 

3.1 EL VALOR ESTIMAT  QUE CONSTA EN ELS PLECS ES <= VALOR ASSIGNAT EN EL CONTRACTE X

3.2 LA DURADA DEL CONTRACTE QUE CONSTA EN ELS PLECS <= DURADA PREVISTA EN EL CONTRACTE X

3.3 CONSTA INCORPORAT A L'EXPEDIENT CERTIFICAT POSITIU DE L' EMPRESA DE TROBAR-SE AL CORRENT AMB LA SS X

3.4 CONSTA INCORPORAT A L' EXPEDIENT DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA D' HAVER CONSTITUIT  GARANTIA DEFINITIVA X

   3.5.CONSTA CONTRACTE SIGNAT X

CONTRACTACIÓ DE PORTERIA I  CONTROL D' ACCESSOS 

COMPLEIX

NO 

COMPLEIX NO CONSTA 

1. CONSTA A L' EXPEDIENT INFORME DE NECESSITAT DEL SERVEI A CONTRACTAR X

2. INFORME DE SECRETARIA signat  (Disp. Adic. LCSP) X

3. COMPROVACIÓ DE COMPLIMENT DE PLECS S/ CONTRACTE  PRINCIPAL 

3.1 EL VALOR ESTIMAT  QUE CONSTA EN ELS PLECS ES <= VALOR ASSIGNAT EN EL CONTRACTE X

3.2 LA DURADA DEL CONTRACTE QUE CONSTA EN ELS PLECS <= DURADA PREVISTA EN EL CONTRACTE X

3.3 CONSTA INCORPORAT A L'EXPEDIENT CERTIFICAT POSITIU DE L' EMPRESA DE TROBAR-SE AL CORRENT AMB LA SS X

3.4 CONSTA INCORPORAT A L' EXPEDIENT DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA D' HAVER CONSTITUIT  GARANTIA DEFINITIVA X

   3.5.CONSTA CONTRACTE SIGNAT X

CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT TRASPORT I  DESCARREG A DE CAIXES OBERTES METAL·LIQU ES PER DEIXALLERIES

COMPROVACIONS EF ECTUADES COMPLEIX

NO 

COMPLEIX NO CONSTA 

1. CONSTA A L' EXPEDIENT INFORME DE NECESSITAT DEL SERVEI A CONTRACTAR X

2. INFORME DE SECRETARIA signat  (Disp. Adic. LCSP) X

3. COMPROVACIÓ DE COMPLIMENT DE PLECS S/ CONTRACTE  PRINCIPAL 

3.1 EL VALOR ESTIMAT  QUE CONSTA EN ELS PLECS ES <= VALOR ASSIGNAT EN EL CONTRACTE X

3.2 LA DURADA DEL CONTRACTE QUE CONSTA EN ELS PLECS <= DURADA PREVISTA EN EL CONTRACTE X

3.3 CONSTA INCORPORAT A L'EXPEDIENT CERTIFICAT POSITIU DE L' EMPRESA DE TROBAR-SE AL CORRENT AMB LA SS X

3.4 CONSTA INCORPORAT A L' EXPEDIENT DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA D' HAVER CONSTITUIT  GARANTIA DEFINITIVA X

   3.5.CONSTA CONTRACTE SIGNAT X

CONTRACTACIÓ SERVEIS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS  EN  L' ESPECIALITAT DE V IG ILÀNCIA I  SALUT

COMPLEIX

NO 

COMPLEIX NO CONSTA 

1. CONSTA A L' EXPEDIENT INFORME DE NECESSITAT DEL SERVEI A CONTRACTAR X

2. INFORME DE SECRETARIA signat  (Disp. Adic. LCSP) X

3. COMPROVACIÓ DE COMPLIMENT DE PLECS S/ CONTRACTE  PRINCIPAL 

3.1 EL VALOR ESTIMAT  QUE CONSTA EN ELS PLECS ES <= VALOR ASSIGNAT EN EL CONTRACTE X

3.2 LA DURADA DEL CONTRACTE QUE CONSTA EN ELS PLECS <= DURADA PREVISTA EN EL CONTRACTE X

3.3 CONSTA INCORPORAT A L'EXPEDIENT CERTIFICAT POSITIU DE L' EMPRESA DE TROBAR-SE AL CORRENT AMB LA SS X

3.4 CONSTA INCORPORAT A L' EXPEDIENT DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA D' HAVER CONSTITUIT  GARANTIA DEFINITIVA X

   3.5.CONSTA CONTRACTE SIGNAT X

CONTRACTACIÓ SERVEI DE MANTENIMENT INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE  BAIXA TENSIÓ -  LOT 2

COMPLEIX

NO 

COMPLEIX NO CONSTA 

1. CONSTA A L' EXPEDIENT INFORME DE NECESSITAT DEL SERVEI A CONTRACTAR X

2. INFORME DE SECRETARIA signat  (Disp. Adic. LCSP) X

3. COMPROVACIÓ DE COMPLIMENT DE PLECS S/ CONTRACTE  PRINCIPAL 

3.1 EL VALOR ESTIMAT  QUE CONSTA EN ELS PLECS ES <= VALOR ASSIGNAT EN EL CONTRACTE X

3.2 LA DURADA DEL CONTRACTE QUE CONSTA EN ELS PLECS <= DURADA PREVISTA EN EL CONTRACTE X

3.3 CONSTA INCORPORAT A L'EXPEDIENT CERTIFICAT POSITIU DE L' EMPRESA DE TROBAR-SE AL CORRENT AMB LA SS X

3.4 CONSTA INCORPORAT A L' EXPEDIENT DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA D' HAVER CONSTITUIT  GARANTIA DEFINITIVA X

   3.5.CONSTA CONTRACTE SIGNAT X

CONTRACTACIÓ SERVEI DE MANTENIMENT INSTAL·LACIÓ SISTEMA CONTRA INCÈNDIS LOT 5

COMPLEIX

NO 

COMPLEIX NO CONSTA 

1. CONSTA A L' EXPEDIENT INFORME DE NECESSITAT DEL SERVEI A CONTRACTAR X

2. INFORME DE SECRETARIA signat  (Disp. Adic. LCSP) X

3. COMPROVACIÓ DE COMPLIMENT DE PLECS S/ CONTRACTE  PRINCIPAL 

3.1 EL VALOR ESTIMAT  QUE CONSTA EN ELS PLECS ES <= VALOR ASSIGNAT EN EL CONTRACTE X

3.2 LA DURADA DEL CONTRACTE QUE CONSTA EN ELS PLECS <= DURADA PREVISTA EN EL CONTRACTE X

3.3 CONSTA INCORPORAT A L'EXPEDIENT CERTIFICAT POSITIU DE L' EMPRESA DE TROBAR-SE AL CORRENT AMB LA SS X

3.4 CONSTA INCORPORAT A L' EXPEDIENT DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA D' HAVER CONSTITUIT  GARANTIA DEFINITIVA X

   3.5.CONSTA CONTRACTE SIGNAT X

CONTRACTACIÓ SERVEI DE CONTROL D' AUS AL CCTRVO -  F ALCONERIA

COMPLEIX

NO 

COMPLEIX NO CONSTA 

1. CONSTA A L' EXPEDIENT INFORME DE NECESSITAT DEL SERVEI A CONTRACTAR X

2. INFORME DE SECRETARIA signat  (Disp. Adic. LCSP) X

3. COMPROVACIÓ DE COMPLIMENT DE PLECS S/ CONTRACTE  PRINCIPAL 

3.1 EL VALOR ESTIMAT  QUE CONSTA EN ELS PLECS ES <= VALOR ASSIGNAT EN EL CONTRACTE --

3.2 LA DURADA DEL CONTRACTE QUE CONSTA EN ELS PLECS <= DURADA PREVISTA EN EL CONTRACTE --

3.3 CONSTA INCORPORAT A L'EXPEDIENT CERTIFICAT POSITIU DE L' EMPRESA DE TROBAR-SE AL CORRENT AMB LA SS --

3.4 CONSTA INCORPORAT A L' EXPEDIENT DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA D' HAVER CONSTITUIT  GARANTIA DEFINITIVA --

   3.5.CONSTA CONTRACTE SIGNAT --

X2019000040 -C12-19

X2019000039 -  C15-19

X2019000050 -  C21-19

X20190000050 -  C21-19

X20190000314 -  C32-19

X2019000011 -  C10-19

X2019000017 -C14-19

X2019000018  -  C07-19

X2019000043 -  C04-19

 



 
 
 

 

 
 

CONTRACTACIÓ MANTENIMENT, INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZ ACIÓ I  RENOVACIÓ D' AIRE-  LOT 3

COMPLEIX

NO 

COMPLEIX NO CONSTA 

1. CONSTA A L' EXPEDIENT INFORME DE NECESSITAT DEL SERVEI A CONTRACTAR X

2. INFORME DE SECRETARIA signat  (Disp. Adic. LCSP) X

3. COMPROVACIÓ DE COMPLIMENT DE PLECS S/ CONTRACTE  PRINCIPAL 

3.1 EL VALOR ESTIMAT  QUE CONSTA EN ELS PLECS ES <= VALOR ASSIGNAT EN EL CONTRACTE X

3.2 LA DURADA DEL CONTRACTE QUE CONSTA EN ELS PLECS <= DURADA PREVISTA EN EL CONTRACTE X

3.3 CONSTA INCORPORAT A L'EXPEDIENT CERTIFICAT POSITIU DE L' EMPRESA DE TROBAR-SE AL CORRENT AMB LA SS X

3.4 CONSTA INCORPORAT A L' EXPEDIENT DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA D' HAVER CONSTITUIT  GARANTIA DEFINITIVA X

   3.5.CONSTA CONTRACTE SIGNAT X

CONTRACTACIÓ SERVEIS AUXILIARS DE MANTENIMENT DEL DIG ESTOR DE LA PLANTA LOT 1 INERTITZ ACIÓ I  LOT  2 NETEJA

COMPLEIX

NO 

COMPLEIX NO CONSTA 

1. CONSTA A L' EXPEDIENT INFORME DE NECESSITAT DEL SERVEI A CONTRACTAR X

2. INFORME DE SECRETARIA signat  (Disp. Adic. LCSP) X

3. COMPROVACIÓ DE COMPLIMENT DE PLECS S/ CONTRACTE  PRINCIPAL 

3.1 EL VALOR ESTIMAT  QUE CONSTA EN ELS PLECS ES = VALOR ASSIGNAT EN EL CONTRACTE X

3.2 LA DURADA DEL CONTRACTE QUE CONSTA EN ELS PLECS = DURADA PREVISTA EN EL CONTRACTE X

3.3 CONSTA INCORPORAT A L'EXPEDIENT CERTIFICAT POSITIU DE L' EMPRESA DE TROBAR-SE AL CORRENT AMB LA SS X

3.4 CONSTA INCORPORAT A L' EXPEDIENT DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA D' HAVER CONSTITUIT  GARANTIA DEFINITIVA X

   3.5.CONSTA CONTRACTE SIGNAT X

CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT D' EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIV IDUAL I  VESTURARI LABORAL PEL CONSORCI  -  LOT 1 I  2

COMPLEIX

NO 

COMPLEIX NO CONSTA 

1. CONSTA A L' EXPEDIENT INFORME DE NECESSITAT DEL SERVEI A CONTRACTAR X

2. INFORME DE SECRETARIA signat  (Disp. Adic. LCSP) X

3. COMPROVACIÓ DE COMPLIMENT DE PLECS S/ CONTRACTE  PRINCIPAL 

3.1 EL VALOR ESTIMAT  QUE CONSTA EN ELS PLECS ES = VALOR ASSIGNAT EN EL CONTRACTE --

3.2 LA DURADA DEL CONTRACTE QUE CONSTA EN ELS PLECS = DURADA PREVISTA EN EL CONTRACTE --

3.3 CONSTA INCORPORAT A L'EXPEDIENT CERTIFICAT POSITIU DE L' EMPRESA DE TROBAR-SE AL CORRENT AMB LA SS --

3.4 CONSTA INCORPORAT A L' EXPEDIENT DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA D' HAVER CONSTITUIT  GARANTIA DEFINITIVA X

   3.5.CONSTA CONTRACTE SIGNAT --

X2019000050 -  C21-19

X2019000348 -  C33-2019

X20190000399 -  C34-2019

 
 
 

 Resultats  
 
El resum d' incidències detectades ha estat el següent: 

 
 

FASE Àrees objecte de revisió 
Atributs verif icats 

per  contracte
Unitats

Total atributs 

verif icats

Número d'  

inicdènc ies 
% d'  inc idènc ia 

1 Fase previa a la licitació 2 12 24 3 12,50%

2 Formalització de contracte 5 12 60 7 11,67%

7 84 10  
 

 
El nivell d' incidència és escassament significatiu. 
 
 
 
 
  
 
2.3 CONTRACTES COMPARTITS CGRVO-SAVOSA  

 



 
 
 

 

 
 

S' ha observat que s'està duent a terme una pràctica que consisteix en compartir 
determinats contractes de forma recíproca entre el CGRVO i SAVOSA. 
 
El detall de contractes que es troben en aquesta situació són els següents:  

 
1.       Contractes licitats pel Consorci que inclouen prestacions que es facturen a SAVO, SA

C03-19 Servei de Prevenció de Riscos i Conseller de Seguretat. Lot 1: Prevenció de riscos

C08-19 

Serveis de manteniment i conservació de la jardineria del CCTR del Consorci i de les deixalleries comarcals gestionades 

per SAVO, SA reservat a centres especials de treball d'iniciativa social. Lot 2: Manteniment i conservació de la jardineria 

de les instal·lacions de les deixalleries

C15-19 Serveis de prevenció de riscos laborals aliens en l'especialitat de vigilància de la salut per al Consorci i per a SAVO, SA

C21-19
Servei de manteniment de les instal·lacions del centre comarcal de tractamentd e residus del Vallès Oriental i les 

deixalleries del Consorci. - Lot 14: Manteniment instal·lació de la caldera i plaques solars

C21-19
Servei de manteniment de les instal·lacions del centre comarcal de tractamentd e residus del Vallès Oriental i les 

deixalleries del Consorci. - Lot 5: Manteniment instal·lacions contra incendis, i senyalització d’emergència.

C21-19
Servei de manteniment de les instal·lacions del centre comarcal de tractament de residus del Vallès Oriental i les 

deixalleries del Consorci. - Lot 3: Manteniment instal·lació de climatització i renovació d’aire.

C25-19 Subministrament de material d'oficina al Consorci i a SAVO, SA

C30-19
Serveis de manteniment de les instal·lacions del CCTRVO i les deixalleries del Consorci. Lot 5: Manteniment DDD 

(desinfecció, desratització, desinsectació)

C07-20

Serveis d'assessorament Fiscal per al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental i per Serveis Ambientals 

del Vallès Oriental Lot 1:Assessorament fiscal del Consorci i SAVO, SA. No adjudicat encara,(e n aquest cas s’ha de 

prevedure interfactuarcio.)

2.       Contractes licitats per SAVO, SA que inclouen prestacions que es facturen al Consorci.

S12-19
Subministrament d'eines, recanvis i consumibles al Consorci i a SAVO, SA. Lot 1: Recanvis de vehicles, greixos i olis, 

recanvis elèctrics i Adblue

S12-19
Subministrament d'eines, recanvis i consumibles al Consorci i a SAVO, SA. Lot 2:  Articles de ferreteria i recanvis de 

neteja industrial 

S13-19 Serveis de bugaderia per al Consorci i per SAVO, SA. Lot 1. Serveis de bugaderia per al Consorci 

S2/17 Acord marc Subministrament gasoil tipus A, B i C  
 
 
Es considera que aquesta pràctica s'ha de regularitzar en atenció a que suposa una  
anomalia  en aplicació dels principis generals de la contractació pública i també en aspectes 
fiscals  i de resultat econòmic.  

  
 

(g) B.3 RECONEIXEMENT D' OBLIGACIONS 

 
 Mostra 

Integrada per la totalitat d'expedients tramitats  per  reconeixement i convalidació de factures 
per obres, serveis i subministres prestats sense cap tràmit d'expedient previ d'adjudicació.  
A partir de l' agrupació de les dades que consten en  cadascun dels expedient tramitats  s'ha 
constatat la informació següent  : 
  1.Total factures per reconeixement/convalidació  tramitades durant l' exercici : 448 
 2.Total import : 389.285,87 € 
 3. Relació de Proveïdors  i import adjudicat :79  
El detall facturat per proveïdor és el següent : 



 
 
 

 

 
 

Proveïdor Im port f acturat /any

SERVITRANSFER, S.L.U. 124.959,54 €

INTEGRA MGSI CET CATALUNYA, SL 82.989,01 €

SOLENIS HISPANIA, S.A. 36.634,01 €

SOREA, S.A. 22.532,22 €

CCB SERVEIS MEDIAMBIENTALS, SA 19.736,22 €

TALHER, S.A. 14.526,63 €

BRENNTAG QUÍMICA, S.A.U. 7.264,83 €

INNOVACIONES QUIMICAS BITAN, SL 6.042,48 €

XAVIER RAYMI MARATA 5.132,57 €

INMOVEIT SOLUTIONS, SL 4.648,97 €

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL 4.381,05 €

AROLA ADUANAS Y CONSIGNACIONES, S.L. 3.850,60 €

FUNDACIÓ ACCIÓ BAIX MONTSENY 3.772,27 €

COMERCIAL GUMMI, SA 3.358,51 €

GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A. 3.315,67 €

ABS INFORMÀTICA, S.L. 2.931,20 €

MARTÍNEZ ESPIN, ROSA 2.772,33 €

KAPPTIVE STUDIO, S.L. 2.636,18 €

Ibeca Catalana Ambiental, SL. 2.552,05 €

DURÁN-SINDREU ASESORES LEGALES Y TRIBUTARIOS, S.L.P 2.345,90 €

BUREAU VERITAS INSPECCIÓN Y TESTING, S.L. UNIPERSONAL 2.002,32 €

ADVOCATS I ASSESSORS, S.L. 1.783,12 €

SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM, S.L. 1.777,20 €

ACENS TECHNOLOGIES, SLU 1.742,22 €

VALLFOC, S.L. 1.553,74 €

SERTEC PESAGE, S.L. 1.551,86 €

INVINET SISTEMES 2003, S.L. 1.421,76 €

HIDRALAIR, SL 1.293,65 €

AJUNTAMENTS 1.293,23 €

SISTEMES I MÈTODES REPROGRÀFICS, S.L. 1.271,04 €

FUNDACIÓ APADIS 1.175,32 €

COMPAÑÍA AUXILIAR DE VERTEDEROS, S.A. 909,42 €

LLONCH-CLIMA, S.L. 848,29 €

MARINA MARTORI RUBIO 819,50 €

DESCOSITS BY APADIS, SLU 787,89 €

FERRETERIA MASPOR, S.A. 740,45 €

XALOC CLUB DE VIATGES, SA 693,86 €

LOCURA DIGITAL, SL 691,81 €

MULTISAC, S.L. 644,63 €

ANRENO, S.L. 581,41 €

DRÄGER SAFETY HISPANIA, S.A. 535,47 €

CERRAJERÍA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, SLU 527,24 €

JUANJO CALVO CALVO 485,77 €

OFIPRIX, SL 421,79 €

ENDESA ENERGIA XXI, SLU 398,23 €

RAMÓN BUSQUETS RIERA 390,98 €

PERADEJORDI PROYECTOS E INFORMES, SL 390,00 €

B2B PICKING CHANNEL DISTRIBUCION, SL 356,86 €

FREDERIC GUARDIOLA BLANCHART 351,12 €

FEMAREC, SCCL 339,70 €

CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, S.L. 332,31 €

PASTISSERIA VIÑALLONGA, S.L. 312,62 €

HERMES COMUNICACIONS, SA 308,05 €

FERRALLES BATLLE, SLU 304,64 €

BTI ON LINE, S.L. 283,06 €

LEFEBVRE EL DERECHO SA 233,02 €

AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA 220,37 €

SETEGAR 2002, SL 200,00 €

FUNDACIÓ FIRA DE GIRONA 189,57 €

VILLAVIATGES, SA 185,85 €

XARXA DE TURISME INDUSTRIAL DE CATALUNYA 177,72 €

ARUM CONSULTORIA AMBIENTAL, SL 175,69 €

CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE BARCELONA 175,50 €

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS 175,32 €

CENTRO DE ESTUDIOS ENERGIAS RENOVABLES 170,00 €

PREMSA D'OSONA, S.A. 169,22 €

WATERFIRE 155,98 €

ASOCIACION ESPAÑOLA MANTENIMIENTO 154,02 €

PLÀNOLS, S.L. 125,22 €

COMPANYIA GENERAL D'AIGÜES DE CATALUNYA, S.A. 123,01 €

COMUNICACIÓN PROFESIONAL, SL. 113,87 €

GUAL CENTRES DE JARDINERIA, SCP 102,81 €

FOCSA CONTRA INCENDIOS, SL 88,86 €

AIGUES POT.MILL.CARDEDEU, S.A. 80,84 €

PINEDA MASSIP, PERE 77,93 €

MOLLETIMPULSA,SL 76,16 €

AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA 51,80 €

COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE BEGUDES DEL VALLÈS, SA 12,27 €

TOTAL 388.937,83 €  
S'ha tramitat per aquest sistema tota factura registrada al sistema comptable per la que no  
existia prèviament una adjudicació documentada. En el detall de la relació anterior, es 



 
 
 

 

 
 

comprova l'existència de determinats serveis o subministraments que poden tenir una 
consideració especial i que podrien haver-se tramitat  per bestreta de caixa fixe . 
 
També, entre les factures a reconeixement  hi ha els subministraments d'aigua a les 
deixalleries  municipals a les que es presta servei. En aquests supòsits  s' incorporen com a 
reconeixement si bé, per la seva naturalesa no  pot formular-se proposta prèvia o tramitar-se 
un contracte. Deduïdes de la relació  anterior les factures registrades d'aquesta naturalesa, 
el total de factures tramitades en reconeixement sobre el total de facturació anual es situaria 
en un 15,61%. Cal considerar aquest percentatge encara és prou significatiu. 
 

 Resultats  
Sobre el total de factures tramitades durant l'exercici els reconeixement han suposat un 
27,32 % . 

TOTAL factures tramitades en reconeixement  d' obligacions 448,00

TOTAL factures comptabilitzades en l' exercici 1.640,00

% incidència 27,32%  
 
 

(h) B.4 BESTRETES DE CAIXA FIXA 
 

En  relació a les despeses abonades mitjançant el sistema de bestreta de caixa fixa, s’han 
analitzat totes les tramitades pels habilitats tenedors objecte de control i s’ha efectuat 
comprovació dels extrems següents: 
 

Que la naturalesa de les despeses revisades tenen la naturalesa prevista a l’article 73.1 
TRLRHL i són susceptibles de ser abonades mitjançant la bestreta de caixa fixa 
d’acord amb la Circular núm. 41/2013, sobre bestretes de caixa fixa. 

Que la imputació pressupostària és adequada a la naturalesa de la despesa. 
Que consta annexa la documentació requerida per a la seva justificació en atenció a la 

tipologia de despesa tramitada. 
 

Els treballs de fiscalització de la despesa abonada mitjançant el sistema de Bestreta de 
caixa fixa s’han desenvolupat sobre el total de les operacions d’aquesta tipologia tramitades 
durant el l’exercici 2019  pels diferents centres gestors fiscalitzats i que consten a 
continuació, en número i import total, identificades per concepte. 

 
 

Clas. Econòmica/Concepte President (AC) Gerènc ia President (JD) Serveis administrac ió Total  general

2200 0,00 € 0,00 € 0,00 € 898,49 € 898,49 €

Material d'oficina ordinari, no inventariable 0,00 € 0,00 € 0,00 € 128,73 € 128,73 €

Material informàtic, no inventariable 0,00 € 0,00 € 0,00 € 769,76 € 769,76 €

2210 0,00 € 0,00 € 0,00 € 291,50 € 291,50 €

Combustible i carburants 0,00 € 0,00 € 0,00 € 291,50 € 291,50 €

2220 0,00 € 0,00 € 0,00 € 34,73 € 34,73 €

Despeses postals, missatgeria i altres similars 0,00 € 0,00 € 0,00 € 34,73 € 34,73 €

2260 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.040,73 € 2.040,73 €

Atencions protocol·làries i representatives 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.040,73 € 2.040,73 €

2269 0,00 € 0,00 € 0,00 € 737,60 € 737,60 €

Altres despeses diverses 0,00 € 0,00 € 0,00 € 737,60 € 737,60 €

2301 0,00 € 4.353,60 € 605,26 € 0,00 € 4.958,86 €

Dietes del personal directiu 0,00 € 4.353,60 € 605,26 € 0,00 € 4.958,86 €

2302 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Dietes del personal d'oficines 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2311 0,00 € 1.321,43 € 142,87 € 45,65 € 1.509,95 €

Locomoció i desplaçament del personal directiu 0,00 € 1.321,43 € 142,87 € 45,65 € 1.509,95 €

2312 0,00 € 0,00 € 0,00 € 154,08 € 154,08 €

Locomoció i desplaçament del personal d'explotació 0,00 € 0,00 € 0,00 € 149,78 € 149,78 €

Locomoció i desplaçament del personal d'oficines 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4,30 € 4,30 €

3490 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18,00 € 18,00 €

Altres despeses financeres 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18,00 € 18,00 €

TOTAL GENERAL 0,00  € 5.675,03  € 748,13  € 4.220,78  € 10.643,94  €  
 

 



 
 
 

 

 
 

Respecte a la incidència de tiquets  sobre totals de bestreta. S' ha comprovat en la bestreta 
de juny  dels dos habilitats següent , essent el resum  el següent : 

 

HABILITAT

Total despesa              

BCF JUNY 

Operacions 

TIQUETS % incidència 

Serveis Administració 477,66 € 9 1,88%

Gerència 397,89 € 0 0,00%

Presidència 3,75 € 0 0,00%

HABILITAT

Total despesa             

BCF SETEMBRE 

Operacions 

TIQUETS % incidència 

Serveis Administració 521,26 € 0 0,00%

Gerència 0,00 € 0 0,00%

Presidència 13,45 € 0 0,00%  
 

Es pot concloure que no hi ha pràcticament incidència. 
 

(i) B.5 GESTIÓ D'INGRÉS  
 
El control en aquest apartat ha consistit en comprovar la correcta tramitació dels 
procediments que estableixen ingressos en aquells aspectes no sotmesos a control previ  
 
La població objecte de control ha estat constituïda per les liquidacions tramitades durant 
l’exercici 2019 en el capítol 3 (Taxes i altres ingressos) i 4 (Transferències corrents, 
convenis pe prestació de serveis ) de la classificació econòmica d’ingressos.  
 
 

 Preus públics  
 

La mostra  s' ha extret de filtre del sistema  de gestió administrativa i es correspon al primer 
expedient d' aquesta naturalesa tramitat amb caràcter mensual. 
 
La informació que s' ha validat  de la mostra s' incorpora en el quadres següents : 

 



 
 
 

 

 
 

X20190000227

AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS

PREUS PÚBLICS I TAXES 2019 Del Servei  de Tractament de la Fracc ió O rgànica dels munic ipis consorc iats (O rd.5).

1.l´import de la liquidació s' ha adeqüat  a les  ordenances fiscals X

2.La liquidació ha estat notificada dins  un termini inferior als quinze dies d'adopció de l' acord X

3.Que consta incorporat a l' expedient  document comptable de dret reconegut X

4.El  cobrament  s' ha realitzat dins dels dos mesos d' ença de la notificació X

X20190000227

AJUNTAMENT DE CASTELLTERÇO L

PREUS PÚBLICS I TAXES 2019 Del Servei  de Tractament de la Fracc ió O rgànica dels munic ipis consorc iats (O rd.5).

1.l´import de la liquidació s' ha adeqüat  a les  ordenances fiscals X

2.La liquidació ha estat notificada dins  un termini inferior als quinze dies d'adopció de l' acord X

3.Que consta incorporat a l' expedient  document comptable de dret reconegut X

4.El  cobrament  s' ha realitzat dins dels dos mesos d' ença de la notificació X

X201900000264

AJUNTAMENT DE L'AMETLLA DEL VALLÈS

PREUS PÚBLICS I TAXES 2019 Del Servei  de Tractament de la Fracc ió O rgànica dels munic ipis consorc iats (O rd.5).

1.l´import de la liquidació s' ha adeqüat  a les  ordenances fiscals X

2.La liquidació ha estat notificada dins  un termini inferior als quinze dies d'adopció de l' acord X

3.Que consta incorporat a l' expedient  document comptable de dret reconegut X

4.El  cobrament  s' ha realitzat dins dels dos mesos d' ença de la notificació X

X20190000292

AJUNTAMENT DE LLIÇÀ DE VALL

PREUS PÚBLICS I TAXES 2019 Del Servei  de Tractament de la Fracc ió O rgànica dels munic ipis consorc iats (O rd.5).

1.l´import de la liquidació s' ha adeqüat  a les  ordenances fiscals X

2.La liquidació ha estat notificada dins  un termini inferior als quinze dies d'adopció de l' acord X

3.Que consta incorporat a l' expedient  document comptable de dret reconegut X

4.El  cobrament  s' ha realitzat dins dels dos mesos d' ença de la notificació X

X20190000376

AJUNTAMENT DE MO NTO RNÈS DEL VALLÈS

PREUS PÚBLICS I TAXES 2019 Del Servei  de Tractament de la Fracc ió O rgànica dels munic ipis consorc iats (O rd.5).

1.l´import de la liquidació s' ha adeqüat  a les  ordenances fiscals X

2.La liquidació ha estat notificada dins  un termini inferior als quinze dies d'adopció de l' acord X

3.Que consta incorporat a l' expedient  document comptable de dret reconegut X

4.El  cobrament  s' ha realitzat dins dels dos mesos d' ença de la notificació X

X20190000377

AJUNTAMENT DE SANT CELO NI

PREUS PÚBLICS I TAXES 2019 Del Servei  de Tractament de la Fracc ió O rgànica dels munic ipis consorc iats (O rd.5).

1.l´import de la liquidació s' ha adeqüat  a les  ordenances fiscals X

2.La liquidació ha estat notificada dins  un termini inferior als quinze dies d'adopció de l' acord X

3.Que consta incorporat a l' expedient  document comptable de dret reconegut X

4.El  cobrament  s' ha realitzat dins dels dos mesos d' ença de la notificació X

RESULTAT CO NTRO L 

RESULTAT CO NTRO L 

CO MPLEIX NO  CO MPLEIX

RESULTAT CO NTRO L 

CO MPLEIX NO  CO MPLEIX

RESULTAT CO NTRO L 

CO MPLEIX NO  CO MPLEIX

RESULTAT CO NTRO L 

CO MPLEIX NO  CO MPLEIX

CO MPLEIX NO  CO MPLEIX

RESULTAT CO NTRO L 

CO MPLEIX NO  CO MPLEIX

 
 
 

 Convenis   
La  mostra  s' ha seleccionat a l'atzar, comprèn un expedient per mes (no es contemplen els 
mesos en els que no s' han tramitat cap)  entre els primers del període.  
 



 
 
 

 

 
 

X20190000227

AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS COMPLEIX NO COMPLEIX  

1.L´expedient incorpora el conveni  aprovat  signat X

2.Existeix en l' expedient informe del serveis tènics X

3.L´expedient incorpora document comptable pels drets a reconeixer del conveni aprovat X

X20190000227

AJUNTAMENT DE CASTELLTERÇOL COMPLEIX NO COMPLEIX  

1.L´expedient incorpora el conveni  aprovat  signat X

2.Existeix en l' expedient informe del serveis tènics X

3.L´expedient incorpora document comptable pels drets a reconeixer del conveni aprovat X

X20190000264

AJUNTAMENT DE L'AMETLLA DEL VALLÈS COMPLEIX NO COMPLEIX  

1.L´expedient incorpora el conveni  aprovat  signat X

2.Existeix en l' expedient informe del serveis tènics X

3.L´expedient incorpora document comptable pels drets a reconeixer del conveni aprovat X

X20190000292

AJUNTAMENT DE LLIÇÀ DE VALL COMPLEIX NO COMPLEIX  

1.L´expedient incorpora el conveni  aprovat  signat X

2.Existeix en l' expedient informe del serveis tènics X

3.L´expedient incorpora document comptable pels drets a reconeixer del conveni aprovat X

X20190000376

AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DEL VALLÈS COMPLEIX NO COMPLEIX  

1.L´expedient incorpora el conveni  aprovat  signat X

2.Existeix en l' expedient informe del serveis tènics X

3.L´expedient incorpora document comptable pels drets a reconeixer del conveni aprovat X

X20190000377

AJUNTAMENT DE SANT CELONI COMPLEIX NO COMPLEIX  

1.L´expedient incorpora el conveni  aprovat  signat X

2.Existeix en l' expedient informe del serveis tènics  X

3.L´expedient incorpora document comptable pels drets a reconeixer del conveni aprovat X

RESULTAT CONTROL 

RESULTAT CONTROL 

RESULTAT CONTROL 

RESULTAT CONTROL 

RESULTAT CONTROL 

RESULTAT CONTROL 

 
 

 Resultat del control  
 

ÂREES OBJECTE DE REVISIÓ  c ap CONCEPTE

Número d'  

operac ions 

analitzades 

Atributs 

verif icats 

per cada 

operac ió 

Total  

atributs 

verif icatss

Número d'  

inicdènc ies 

% d'  

inc idènc ia 

Preus públics III Taxa avaluació ambiental 6 4 24 8 33%

Transferències corrents IV Convenis de finançament de serveis 6 3 18 16 89%

 
 

 
Com es pot comprovar, el nivell d' incidència en els convenis es significatiu .L'anàlisi basat 
en aspectes formals determina que amb caràcter general no consta en l' expedient cap 
conveni  aprovat  i tampoc informe del servei gestor.  
 
En aquest apartat cal posar en valor el  que manifesta l' auditoria que va realitzar la 
Sindicatura de Comptes corresponent a l' exercici 2016 on s' indicava la procedència de que 
els preus que es facturen per serveis  mitjançant conveni  convindria que fossin aprovats 
com a preus públics tarifats. Aquesta situació no queda resolta durant l' exercici  essent 
procedent tenir-ho present a efectes de regularització  
 
Per altra banda i pel que respecte a la tramitació de preus públics, es comprova manca de 
notificació de la liquidació. En aquest sentit  cal posar en relleu el fet de que la normativa ( 
article 46 del TRLLRHL) determina que  els deutes per preus públics  poden exigir-se per 
procediment administratiu de constrenyiment  el  que comporta que  l'incompliment de 
pagament dels deutes a termini, porta implícit l' aplicació de recàrrecs de constrenyiment i 
els interessos de demora corresponents. No gestionar aquesta obligació legal comporta  
perjudici econòmic per la institució alhora que suposa un greuge comparatiu  important per  
aquells obligats que compleixen les seves obligacions a termini.  
 



 
 
 

 

 
 

 
(j) B.6 FACTURACIÓ ELECTRÒNICA  

 
Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre 
comptable de factures en el Sector Públic, obliga a totes les entitats públiques a portar un 
registre de factures electrònic. L'organisme autònom no el té instaurat i per tant no dona 
compliment a aquesta normativa 

 
Respecte a les obligacions previstes també  en aquesta normativa  respecte als òrgans o les 
unitats administratives que tinguin atribuïda la funció de comptabilitat en les Administracions 
Públiques que han d'elaborar un informe trimestral amb la relació de les factures pel que fa a 
les quals hagin transcorregut més de tres mesos des que van ser anotades i no s'hagi 
efectuat el reconeixement de l'obligació pels òrgans competents 
 
S'informa per aquesta Intervenció, que l'import de factures  a les quals han transcorregut 
més de tres mesos des que van ser anotades i no s'hagi efectuat el reconeixement de 
l'obligació pels òrgans competents llança un total de 937.712,03 €, adjuntant-se la següent 
relació, informant-se del nombre de registre en el registre comptable de factures, data de 
registre, número de sèrie de factures de l'emissor import total de la factura i dies en excés de 
tràmit.  Les factures comptabilitzades en aquesta situació en  son vint-i-dues , el que 
representa un 1,34% sobre el total de factures tramitades durant l' exercici.   

 

Núm factura Data entrada Proveïdor Import Data pagament Dies excés

F/2019/8 02/01/2019 ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL 50.401,07 06/05/2019 123

F/2019/19 04/01/2019 SOREA, S.A. 1.663,17 06/05/2019 121

F/2019/20 04/01/2019 ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL 551,54 06/05/2019 121

F/2019/36 08/01/2019 MULTISAC, S.L. 658,34 29/04/2019 109

F/2019/37 10/01/2019 RICOH,SISTEMAS UTE 198,36 29/04/2019 109

F/2019/42 12/01/2019 COMPAÑÍA AUXILIAR DE VERTEDEROS, S.A. 30.935,10 06/05/2019 112

F/2019/50 15/01/2019 FEMAREC, SCCL 11,00 06/05/2019 111

F/2019/62 17/01/2019 RICOH España S.L.U. 1.966,58 29/04/2019 98

F/2019/65 21/01/2019 CONSORCI DEFENSA CONCA DEL BESÒS 80.321,54 06/05/2019 105

F/2019/72 10/01/2019 RICOH,SISTEMAS UTE 293,78 29/04/2019 94

F/2019/75 28/01/2019 ABS INFORMÀTICA, S.L. 6.534,00 29/04/2019 91

F/2019/79 12/12/2018 RUBÉN FREIRÍA ALDIR 62.315,00 15/05/2019 107

F/2019/472 11/01/2019 CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS, SAU 10.244,49 06/05/2019 112

F/2019/473 11/01/2019 CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS, SAU 9.424,34 06/05/2019 112

F/2019/475 10/01/2019 ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRCA, SL 483,13 06/05/2019 91

F/2019/504 10/01/2019 ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRCA, SL 415,74 06/05/2019 91

F/2019/506 16/01/2019 EUROFINS AGROAMBIENTAL, S.A. 49,61 06/05/2019 102

F/2019/507 25/01/2019 EUROFINS AGROAMBIENTAL, S.A. 434,87 06/05/2019 96

F/2019/511 31/12/2018 JUSCAFRESA, S.A. 11.214,28 14/06/2019 137

F/2019/513 11/01/2019 AROLA ADUANAS Y CONSIGNACIONES, S.L. 3.932,50 06/05/2019 115

F/2019/528 31/01/2019 CONSORCI PER EL TRACTAMENT DE R.S.U. DEL MARESME 648.251,96 15/05/2019 103

F/2019/529 31/01/2019 CONSORCI PER EL TRACTAMENT DE R.S.U. DEL MARESME 17.411,63 15/05/2019 99  
 
Es comprova  a partir de les dates de les factures que les mateixes  son totes entrades en el 
mes de gener de 2019 .Es dedueix que l' excés de dies en la tramitació es degut al termini  
de tramitació de l' expedient d' incorporació de romanent de crèdit per les adjudicacions d' 
operacions corrents  que queden pendents de reconèixer al finalitzar l' exercici comptable, 
que inevitablement es demora  a conseqüència de l' obligació de tramitació de l' expedient d' 
aprovació de la liquidació del pressupost amb caràcter previ.  
 
 

3. AUDITORIA OPERATIVA  
 
Respecte a l’examen sistemàtic i objectiu de les operacions  i procediments  de l'organització  
i la valoració independent de la seva racionalitat econòmica-financera i adequació als 
principis de  bona gestió, en tant que el Consorci és una entitat prestadora de serveis púbics 
que es finança mitjanant ingressos de naturalesa pública  que es calculen a partir de preus 



 
 
 

 

 
 

públics que incorporen els estudis de costos elaborats pels tècnics de cadascun dels serveis 
que fonamenten, justifiquen i quantifiquen les necessitats econòmiques  de l'entitat.  
 
L´objectiu final és obtenir la determinació de en quin grau s'han complert els objectius 
prefixats i la comparació entre el cost i el rendiment dels serveis. Aquesta anàlisi es du  a 
terme  amb l' estudi de l' execució de costos dels serveis en comparativa amb les previsions 
pressupostàries del Consorci  que són reflex del preus aprovats en Ordenances fiscals, 
aquesta comparativa permet definir el grau de realització dels objectius fixats.  
 
En atenció a la manca de recursos personals i tanmateix en atenció a que aquesta 
intervenció  no ha pogut realitzar l' auditoria de la societat SAVOSA tal i  com s' exposa  en 
l´apartat corresponent d' aquest informe, l´abast del treball  queda limitat a l'anàlisi del grau 
de desviació pressupostària i comparativa del cost-rendiment dels serveis, el compliment 
dels objectius prefixats  i definits en el pressupost .També s' analitza  el grau de cobertura de 
serveis que  suposen les aportacions que fa el CGRVO  a SAVOSA i per últim  s' analitzen 
ratis indicadors de caràcter financer i econòmic  patrimonial. 
 
L´anàlisi segons els estats financers de l'organització  que són el balanç de situació, el  
compte de resultats, la memòria i l'estat de liquidació,  permeten estudiar els factors 
vinculats a la liquiditat  a la solvència   a l'endeutament i a la rentabilitat econòmica i 
financera 
L'anàlisi del compte de resultats és l´element  avaluador d' una empresa en la majoria 
d'ocasions. En el cas d' entitats amb pressupost limitatiu com és el Consorci, ho és la 
liquidació del pressupost, així, el marge brut es calcula per la diferència entre els drets 
reconeguts i les obligacions reconegudes pressupostades.  
Respecte al grau  de desviació pressupostària, a partir de les dades de liquidació i  en 
anàlisi per classificació orgànica tenim : 
 

CONCEPTE PREVISSIÓ  PRES. INGRÈS DRETS DIF (+/-) Dif.(%)

Deute públic general 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Servei Comarcal de Recollida Selectiva 2.139.661,83 € 1.957.727,65 € -181.934,18 € -8,50%

Servei de Recollides de Convenis 5.289.465,58 € 4.885.612,92 € -403.852,66 € -7,64%

Servei Comarcal de Deixalleries 3.468.861,96 € 3.272.461,70 € -196.400,26 € -5,66%

Centre Comarcal Tractament de Residus 14.548.428,36 € 13.949.042,12 € -599.386,24 € -4,12%

Serveis generals Administració general 1.800.513,69 € 1.355.205,64 € -445.308,05 € -24,73%

TOTAL 27.246.931,42  25.420.050,03  -1.826.881,39 € -6,70%

CONCEPTE PREVISIÓ  PRES. DESPESA OBLIGACIONS RESULTAT

Deute públic general 11.259,83 € 9.845,22 € -1.414,61 € -12,6%

Servei Comarcal de Recollida Selectiva 2.032.338,48 € 1.906.718,79 € -125.619,69 € -6,18%

Servei de Recollides de Convenis 5.225.415,63 € 4.817.821,24 € -407.594,39 € -7,80%

Servei Comarcal de Deixalleries 3.468.861,91 € 3.376.231,09 € -92.630,82 € -2,67%

Centre Comarcal Tractament de Residus 14.238.139,77 € 13.012.450,12 € -1.225.689,65 € -8,61%

Serveis generals Administració general 2.270.915,80 € 2.057.306,45 € -213.609,35 € -9,41%

TOTAL 27.246.931,42  25.180.372,91  -2.066.558,51 € -7,58%

RESULTAT 0,00 239.677,12

%/sobre drets 0,94%  
 
Les previsions d'ingrés  es compleixen a la baixa  en un desviament del 6,7% mentre que la 
de despesa és superior  i ho fa en un 7,58%. L´estalvi d'aquest desfasament és del 0,94% 
positiu.  
 
El resultat de l' anàlisi per serveis, és el següent : 
 

Recoll ida selectiva Recoll ida -convenis Deixal leries Tractament de residus 

INGRES 1.957.727,65 € 4.885.612,92 € 3.272.461,70 € 13.949.042,12 €

DESPESA 1.906.718,79 € 4.817.821,24 € 3.376.231,09 € 13.012.450,12 €

RESULTAT 51.008,86 € 67.791,68 € -103.769,39 € 936.592,00 €

SERVEI

EXECUCIÓ 

 
 
 



 
 
 

 

 
 

L’anàlisi del cost del servei  per naturalesa de la despesa, és el que s'incorpora  a 
continuació  : 

 

ELEMENTS Import %

DESPESES DE PERSO NAL 1.513.162,53 5,07%

Sous i Salaris 1.131.704,52 3,83%

Càrregues socials 381.458,01 1,24%

ALTRES DEPESES DE GESTIÓ  O RDINARIA 21.895.018,88 81,03%

Subministres i serveis exteriors 21.860.899,11 80,68%

TRIBUTS 34.119,77 0,36%

Tributs 34.119,77 0,36%

AMO RTITZACIO NS 2.757.775,95 9,61%

Amortitzacions 2.757.775,95 9,61%

DESPESES FINANCERES 4.039,16 3,93%

Altres 4.039,16 3,93%

TO TAL 26.169.996,52 100,00%  
 

El quadre següent fa una anàlisi de l´ingrés  exclusivament a efectes dels serveis  de 
recollida selectiva,  de convenis  i del servei comarcal de deixalleries : 
 
PREVISIÓ PRESSUPOST INGRÉS CONSORCI SAVOSA diferència (+/-)

CONCEPTE

PREVISSIÓ  PRES. 

INGRÈS

PREVISSIÓ PRES. 

ING RÈS SAVOSA PER 

APORT CONSORCI
I NGRESSOS 

D I RECTES SAVOSA 

TOTAL  I NGRÉS 

SAVOSA SERVEI  

Servei Comarcal de Recollida Selectiva 2.139.661,83 € 2.058.166,73 € -81.495,10 € 1.758.593,50 € 3.816.760,23 €

Servei de Recollides de Convenis 5.289.465,58 € 4.154.614,23 € -1.134.851,35 € 0,00 € 4.154.614,23 €

Servei Comarcal de Deixalleries 3.468.861,96 € 3.166.031,13 € -302.830,83 € 270.974,77 € 3.437.005,90 €

TOTAL 10.897.989,37  € 9.378.812,09  € -1 .519.177,28  € 2.029.568,27  € 11.408.380,36  €

EXECUCIÓ PRESSUPOST INGRÉS CONSORCI SAVOSA diferència (+/-)
I NGRESSOS 

D I RECTES SAVOSA 

TOTAL  I NGRÉS 

SAVOSA SERVEI  

CONCEPTE DRETS

DRETS APORTATS 

CONSORCI

Servei Comarcal de Recollida Selectiva 1.957.727,65 € 1.758.593,50 € -199.134,15 € 2.371.500,48 € 4.130.093,98 €

Servei de Recollides de Convenis 4.885.612,92 € 4.862.056,95 € -23.555,97 € 0,00 € 4.862.056,95 €

Servei Comarcal de Deixalleries 3.272.461,70 € 3.166.031,13 € -106.430,57 € 272.719,88 € 3.438.751,01 €

TOTAL 10.115.802,27  € 9.786.681,58  € -329.120,69  € 2.644.220,36  € 12.430.901,94  €

DIFERÈNCIES  (+/-) 782.187,10 € -407.869,49 €  
 
 
Si tenim en compte les interfacturacions entre Savosa i el Consroci, el resultat és el següent 
: 
 

CONCEPTE

drets  reconeguts  

CG RVO

drets  transferi ts  

SAVOSA Di ferències  (+/- ) interfacturac ions

DRETS APORTATS 

CONSORCI Diferènc ia (+/-)

Servei Comarcal de Recollida Selectiva 1.957.727,65 € 1.758.593,50 € -199.134,15 € 68.324,64 € 1.758.593,50 € -130.809,51 €

Servei de Recollides de Convenis 4.885.612,92 € 4.862.056,95 € -23.555,97 € 506.272,71 € 4.330.434,42 € -48.905,79 €

Servei Comarcal de Deixalleries 3.272.461,70 € 3.166.031,13 € -106.430,57 € 0,00 € 3.166.031,13 € -106.430,57 €

TOTAL 10.115.802,27 € 9.786.681,58 € -329.120,69 € 574.597,35 € 9.255.059,05 € -286.145,87 €  
 
 

Les conclusions a extreure d' aquestes dades son: 
 

1. Les previsions del pressupost d' ingrés del Consorci son superiors a les  dels drets 
reconeguts  en un 7,5%. 

2. Les previsions inicials de finançament d'aquests serveis és a raó del 86% per part del 
Consorci i un 14% per ingressos directes. En execució  l´ingrés aportat pel Consorci 
es del 79% mentre que les aportacions  directes  representen el 21%. 



 
 
 

 

 
 

3. Si bé el consorci reconeix drets  per liquidacions dels preus públics  que financen 
aquests serveis per import de 10.115.802,27 €  transfereix a SAVOSA  menys, 
9.786.681,58 €. La diferència és de 329.120,69 € (un 3,3% menys). No obstant, la 
transferència  suposa en termes absoluts 407.869,49 € de més sobre previsions. 

4. Els ingressos directes percebuts per SAVOSA han estat superiors per valor  de 
614.652,09 € el que representa un 30,3 %. 

5. El desviament entre previsions d' ingressos de SAVOSA per la prestació de serveis i 
l´executat real és del 8,96 % a l´alça, en termes absoluts  1.022.521,58 €. 

6. Aplicant  al resultat les Inter facturacions entre SAVOSA  el CGRVO, el resultat de 
menys aportació a la societat del drets percebuts de mes per el Consorci per al 
finançament dels serveis és de 286.145,87 €. 

  
Respecte a les despeses  tenim : 

 
PREVISIÓ PRESSUPOST DESPESA CONSORCI SAVOSA diferència (+/-)

CONCEPTE

PREVISIÓ  PRES. 

DESPESA 

PREVISIÓ  PRES. 

DESPESA 

Servei Comarcal de Recollida Selectiva 2.032.338,48 € 3.816.760,23 € 1.784.421,75 €

Servei de Recollides de Convenis 5.225.415,63 € 4.154.614,23 € -1.070.801,40 €

Servei Comarcal de Deixalleries 3.468.861,91 € 3.437.005,90 € -31.856,01 €

TOTAL 10.726.616,02  € 11.408.380,36  € 681.764,34  €

EXECUCIÓ PRESSUPOST DESPESA CONSORCI SAVOSA diferència (+/-)

CONCEPTE OBLIGACIONS OBLIGACIONS

Servei Comarcal de Recollida Selectiva 1.906.718,79 € 3.799.185,24 € 1.892.466,45 €

Servei de Recollides de Convenis 4.817.821,24 € 5.377.249,32 € 559.428,08 €

Servei Comarcal de Deixalleries 3.376.231,09 € 3.234.955,52 € -141.275,57 €

TOTAL 10.100.771,12  € 12.411.390,08  € 2.310.618,96  €  
 

Les conclusions són : 
 
 Les previsions del pressupost de despeses (costos) per els serveis són superiors a 

SAVOSA  que en el CGRVO en un 6,4%. 
 

 Les obligacions reconegudes  pel Consorci per a  la prestació del servei  és del 81,3% 
sobre l´import de les obligacions totals reconegudes a SAVOSA per la prestació del 
servei.  

 
Respecte a la comparativa cost - rendiment, des de la  perspectiva de SAVOSA , prestadora 
dels serveis  es resumeix en les dades següents : 
 

CONCEPTE TOTAL COST 

APORTACIO 

CONSORCI 

ALTRES 

APORTACIONS

TOTAL 

F INANÇAMENT 

DIF ERÈNCIA 

(benef ici /dèf i ci t)

Servei Comarcal de Recollida Selectiva 3.799.185,24 € 1.758.593,50 € 2.371.500,48 € 4.130.093,98 € 330.908,74 €

Servei de Recollides de Convenis 5.377.249,32 € 4.862.056,95 € 0,00 € 4.862.056,95 € -515.192,37 €

Servei Comarcal de Deixalleries 3.234.955,52 € 3.166.031,13 € 272.719,88 € 3.438.751,01 € 203.795,49 €

TOTAL 12.411.390,08 € 9.786.681,58 € 2.644.220,36 € 12.430.901,94 € 19.511,86 €

FINANÇAMENT

 
 
En conclusió  podem dir: 
 

1. El grau de desviació pressupostària sobre previsions de costos de SAVOSA per la 
prestació dels serveis ,11.408.380,36 € i l a realitat d' execució 12.411.390,08 € ha 
estat de 1.003.009,72 € , un 8,79 %. 
 

2. El coeficient de finançament es situa per sobre de l´1. (100,157 %) 



 
 
 

 

 
 

 
Per serveis, es detalla en el quadre següent : 
 

CONCEPTE

%  desviament 

pressupost  

despesa

Servei Comarcal de Recollida Selectiva 0,46%

Servei de Recollides de Convenis -29,43%

Servei Comarcal de Deixalleries 5,88%

TOTAL  
 
El detall resum dels costos  dels serveis des de la perspectiva del CGRVO  s' incorpora en 
els quadres següents : 
 



 
 
 

 

 
 

ELEMENTS
Costos 

directes
Costos indirectes TO TAL %

Serveis exteriors 1.906.718,79 1.906.718,79 94,94%

Costos financers 101.559,83 101.559,83 5,06%

TO TAL 2.008.278,62 0 2.008.278,62 100%

ELEMENTS
Costos 

indirectes

Serveis exteriors

Costos financers

TO TAL 0

Costos 

indirectes
%

98,29%

1,71%

0 100,00%

ELEMENTS
Costos  

di rectes
Costos  indi rectes TOTAL %

Costos de personal 864.283,74 864.283,74 12,73%

Serveis exteriors 3.490.986,61 3.490.986,61 51,42%

Tributs 0 0 0,00%

Costos financers 2.433.280,71 2.433.280,71 35,84%

TOTAL 6.788.551,06 0 6.788.551,06 100,00%

ELEMENTS TOTAL 

Costos de personal 86.493,59

Serveis exteriors 635.249,18

TOTAL 721.742,77

ELEMENTS Costos  di rectes Costos  indi rectes TOTAL %

Serveis exteriors 7.740.484,68 7.740.484,68 100,00%

TOTAL 7.740.484,68 0 7.740.484,68 100,00%

ELEMENTS Costos  di rectes Costos  indi rectes TOTAL %

Costos de personal 21.488,64 21.488,64 11,04%

Serveis exteriors 173.133,65 173.133,65 88,96%

TOTAL 194.622,29 0 194.622,29 100,00%

ELEMENTS
Costos 

directes
Costos indirectes TO TAL %

Serveis exteriors 330,03 330,03 100,00%

TO TAL 330,03 0 330,03 100,00%

ELEMENTS
Costos 

directes
Costos indirectes TO TAL %

Costos de personal 551.072,56 551.072,56 25,23%

Costos financers 127.153,68 127.153,68 5,82%

TO TAL 2.184.460,13 0 2.184.460,13 100,00%

721.742,77 100,00%

86.493,59 11,98%

635.249,18 88,02%

Costos  di rectes %

PRESTACIÓ DE SERVEI D' ELIMINACIÓ DE LA RESTA

PRESTACIÓ DE SERVEI DE TRANSF ERÈNCIA D' ENVASOS

PRESTACIÓ DE NETETA I  VENDA DE G OTS REUTILITZ ABLES

 PRESTACIÓ DE SERVEIS DE QUOTA DELS MUNICIPIS ADHERITS

Serveis exteriors 3.376.231,09 3.376.231,09

Costos financers 58.762,99 58.762,99

ELEMENTS Costos directes TO TAL 

PRESTACIÓ  SERVEI RECO LLIDA SELECTIVA CO MARCAL

PRESTACIÓ  SERVEI RECO LLIDA CO NVENIS AMB AJUNTAMENTS

PRESTACIÓ  DE SERVEI DE DEIXALLERIA

4.854.839,98 4.854.839,98 100%

4.817.821,24 4.817.821,24 99,24%

37.018,74 37.018,74 0,76%

Costos directes TO TAL %

 PRESTACIÓ DE SERVEI DE TRANSF ERÈNCIA DE LA RESTA

TO TAL 3.434.994,08 3.434.994,08

PRESTACIÓ  DE SERVEI DE TRACTAMENT FRACCIÓ  O RGÀNICA DELS MUNICIP IS ADHERITS AL CO NSO RCI

 
 
L´anàlisi del balanç de situació  recull la situació  patrimonial  a final d' any i informa dels 
canvis que es produeixen  en el patrimoni tant  qualitativament com quantitativament 
L'anàlisi  del la composició  del balanç de situació  ens permet conèixer la situació de 
liquiditat  de l'entitat  així com el  seus equilibris patrimonials.  



 
 
 

 

 
 

 
A nivell  de ratis i indicadors  de caràcter financer -patrimonial patrimonials s' incorporen els 
quadres següents: 
 

INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

1.LIQUIDITAT INMEDIATA

FONS L I QUI D S P ASSI US CORRENTS L I QUI D I TAT I NMED I ATA (1 /2 )

4.684.491,79 € 10.429.414,38 € 0,44

2.LIQUIDITAT A CURT TERMINI

D RETS P END ENTS D E COBRAMENT FONS L Í QUI D S P ASSI US CORRENTS L I QUI D I TAT A CURT TERMI NI  

10.710.866,16 € 4.584.491,79 € 10.429.414,38 € 1,47

3.LIQUIDITAT GENERAL (SOLVÈNCIA)

ACTI U CORRENT P ASSI U CORRENT L I QUI D I TAT GENERAL  

13.101.667,42 € 10.429.414,38 € 1,26

4.ENDEUTAMENT 

P ASSI U CORRENT P ASSI U NO CORRENT P ATRI MONI  NET END EUTAMENT(1 +2 )/(1 +2 +3 )

10.429.414,38 € 0,00 € 14.389.641,86 € 0,42

5.RELACIÓ  D'  ENDEUTAMENT

P ASSI U CORRENT P ASSI U NO CORRENT REL ACI Ó D ' END EUTAMENT(1 /2 )

10.429.414,38 € 0,00 € 0,00 € 0

6.CASH FLOW

P ASSI U NO CORRENT FL UX OS NETS D E GESTI Ó P ASSI U CORRENT CASH-FL OW  (1 /2 +3 /2 )

0,00 € 3.252.117,92 € 10.429.414,38 € 3,21

NOMBRE D I ES D E P ERI OD E D E P AGAMENT*I MP ORT 

D E P AGAMENT
SUMATORI  I MP ORT P AGAMENT

MERI OD E MI TJA D E P AGAMENT

88.462.179,74 € 2.818.372,94 € 31,39 €

7.PERIODE MIG DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS 

 
 
De  la informació que incorpora els quadres anteriors  podem dir : 
 1. El rati de liquiditat , determina la capacitat de l' entitat  per atendre   venciment a 
curt termini , per fer front  als compromisos en el moment del venciment. Es comprova que 
té un bon valor ja que no es petit , els que indicaria problemes degut a la possible morositat  
si disminuís  
 2. Rati de solvència .Es la capacitat per atendre compromisos  contret amb  tercers a 
qualsevol termini. Aquest ratí indica amb quants euros es pot respondre  per cada euro que 
es deu a terceres persones , actiu total sobre l' exigible .És superior a 1 i  ens indica  que 
l´actiu és superior al seu passiu exigible  pels que els creditors poden considerar la seva 
deute garantida  
 3. El rati d' endeutament, expressa la quantia  de recursos  aliens que   s' apliquen  
per a finançar l' activitat i les seves inversions. Els valors òptims son entre el 40-60 % .Per 
tant , el Consorci està en bona situació. 
 4. El Cash Flow  és positiu i per un valor elevat i per tant constitueix un indicador més 
de la  bon rati de  liquides de l' entitat. No obstant sobre el passiu corrent  només representa 
un 3,21 % 
En darrer terme,  pel que respecta als indicadors  econòmics-patrimonials a continuació es 
presenta detall de l'estructura d' ingrés i despesa en quant  a naturalesa de la despesa i 
fonts de finançament. 
 

INDICADORS ECONÒMIC-PATRIMONIALS

1.ESTRUCTURA  D´ INGRÉS

I NGRÉS D E GESTI Ó ORD I NARI A I NGRESSOS TRI BUTARI S TRANFERÈNCI ES VENTES I  P RESTACI Ó D E SERVEI S RESTA

25.630.626,09 € 0 0,04 0,71 0,25

2.ESTRUCTURA DE DESPESES

D ESP ESES D E GESTI Ó ORD I NÀRI A P ERSONAL TRANFERÈNCI ES AP ROVI SI ONAMENTS RESTA

25.630.626,09 € 0,06 0,03 0 0,92  
 



 
 
 

 

 
 

 

C. SERVEIS AMBIENTALS DEL VALLÈS ORIENTAL  
(SAVOSA).CONTROL FINANCER I AUDITORIA PÚBLICA 
 
La Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLLRHL), a l’apartat 2 de l’article 204 determina 
que correspon a la Intervenció la inspecció de la comptabilitat de les Societats mercantils 
dependents. Així mateix, l’article 213, relatiu al control intern estableix les funcions de la 
intervenció en matèria de control intern respecte de la gestió econòmica de les societats 
mercantils dependents en la modalitat de funció de control financer, que inclou l’ auditoria de 
comptes i la funció de control d’eficàcia. 
El Reial Decret 424/2017 (RCI) determina que el control financer de l´activitat econòmica 
financera del sector públic local s’exerceix mitjançant exercici de control permanent i 
auditoria publica. L´interventor és l’òrgan, que de conformitat amb aquesta normativa, ha de 
realitzar anualment auditoria dels comptes de les societats mercantils del sector públic local. 
Pel que respecta al control financer que ha de realitzar la intervenció s’estableix que 
l'auditoria financera ha de permetre la verificació relativa a que els comptes anuals 
representen en tots els seus aspectes significatius la imatge fidel del patrimoni, de la situació 
financera i dels resultats de l’entitat i en el seu cas amb l’execució del pressupost d’acord 
amb les normes i els principis comptables i pressupostaris que li son d’ aplicació. Tanmateix 
per tal d´aconseguir un nivell de control efectiu i verificar el compliment dels serveis que es 
presten per la societat cal realitzar l’auditoria de compliment i l’operativa amb la finalitat de 
millorar la gestió del sector públic en el seu aspecte econòmic, financer, patrimonial, 
pressupostari, comptable, organitzatiu i procedimental. 
En data 03/03/2020, s'emet informe d'intervenció en el que es posa de manifest la 
obligatorietat legal que té la intervenció de realitzar el control intern mitjançant l´auditoria 
operativa i de compliment de la societat SAVOSA i on s' exposa que per a poder realitzar 
aquests treballs la intervenció precisa de serveis de col·laboració externa al tractar-se de 
treballs addicionals i amb cert grau d’especialització tècnica impossible de garantir amb els 
recursos personals que es té a l’abast i amb la finalitat última d’aconseguir el màxims 
resultats en el treball a realitzar.  
A partir de la data d'emissió de la proposta, es va fer un seguiment  constant per diferents 
mitjans, a fi de que la gerència procedís a  l'adjudicació dels treballs. 
En data 28/10/2020 la Gerència ha signat la resolució per la que s' aprova la contractació  
menor  tramitada  i s' adjudica a Röld& Partner Auditors SLP la realització dels treballs 
d'auditoria coadjuvants a la  intervenció.  
Com a conseqüència de la demora en l'adjudicació dels treballs no ha estat possible per 
aquest òrgan interventor donar compliment  a les obligacions legals inherents al càrrec, 
havent resultat impedides  per les actuacions descrites anteriorment.  
L´article 4rt del Reial decret 424/2017 de 28 d' abril  pel que es regula el règim jurídic de 
control intern de les entitats del sector públic local estableix: 
 

 3. El órgano interventor dispondrá de un modelo de control eficaz y para ello se le deberán  habilitar 
los medios necesarios y suficientes 

 

L´article 5è. del mateix cos legal  determina : 
 

2. Cuando en la práctica de un control el órgano interventor actuante aprecie que los hechos acreditados o 
comprobados pudieran ser susceptibles de constituir una infracción administrativa o dar lugar a la exigencia 
de responsabilidades contables o penales lo pondrá en conocimiento del órgano competente, de acuerdo 
con las reglas que se establecen a continuación: 
 a) Cuando los hechos pudieran ser constitutivos de delito, las responsabilidades se exigirán ante 
los Tribunales de Justicia competentes y se tramitarán por el procedimiento ordinario aplicable, sin perjuicio 
de que el Tribunal de Cuentas conozca, en el ámbito de sus competencias, de aquellos hechos que hayan 
originado menoscabo de fondos públicos. 
 b) En el caso de hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones en materia de gestión 
económico-presupuestaria de las previstas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno, que no siendo constitutivas de delito afecten a presuntos 



 
 
 

 

 
 

responsables comprendidos en el ámbito de aplicación de la citada ley, dará traslado de las actuaciones al 
órgano competente, sin perjuicio de poner los hechos en conocimiento del Tribunal de Cuentas por si 
procediese, en su caso, la incoación del oportuno procedimiento de responsabilidad contable. 
 c) En los restantes casos no comprendidos en los epígrafes a) y b) anteriores, se estará con 
carácter general a lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas y en la 
Ley 7/1988, del 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. 

 

I  el sisè : 
Artículo 6. De las facultades del órgano de control. 
 
1. El órgano interventor podrá hacer uso en el ejercicio de sus funciones de control del deber de 
colaboración, de la facultad de solicitar asesoramiento, de la defensa jurídica y de la facultad de revisión de 
los sistemas informáticos de gestión de acuerdo con lo previsto en los párrafos siguientes. 
2. Las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, así como los Jefes o Directores de oficinas públicas, 
organismos autónomos y sociedades mercantiles locales y quienes en general ejerzan funciones públicas o 
desarrollen su trabajo en dichas entidades deberán prestar la debida colaboración y apoyo a los 
funcionarios encargados de la realización del control.  

 
A efectes de donar compliment estricte a les obligacions inherents al càrrec, aquest treball  
es realitzarà  si bé, fora del termini previst i fora del calendari establert en l´informe 
d'intervenció que  va originar la tramitació del contracte menor tramitat per a l' adjudicació 
dels treballs de col·laboració  necessaris.  
 
 
INFORME DE FISCALITZACIÓ NÚM. 25/2018-F DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

CORRESPONENT A L' EXERCICI 2016  
 
Durant l' exercici 2019 , la Sindicatura de Comptes de Catalunya va presentar  l'informe de 
fiscalització  núm. 25/2018-F, corresponent als comptes de l' exercici 2016 de CGRVO. El 
resultat de la fiscalització va posar de manifest determinades anomalies de gestió  en 
aspectes generals. Es considera que s'han adreçat la majoria d' incidències detectades  en 
l'informe, restant pendent  a data d'avui  a part de les que  corresponguin a alguns epígrafs 
d' aquest informe i al que es fa referència, de forma individualitzada, les següents: 
1. Manca de control financer de SAVOSA. Es fa extensiu el que s' ha posat de manifest en 

el paràgraf anterior. La demora en l' adjudicació dels treballs ha  suposat un impediment 
en l' exercici de control intern en els terminis que determina la normativa.  
  

2. Respecte a la observació formulada  en relació a la no acreditació d' haver-se complert 
tots els tràmits  i requisits legals davant la direcció General d' Administració Local de la 
Generalitat de Catalunya  per al nomenament de qui actua com a Secretari accidental, 
en atenció a que no hi ha constància d'haver donat compliment a la totalitat dels requisits 
legals precisos per a la validesa d'aquest nomenament d'acord amb la normativa 
d'aplicació, cal posar de manifest que a data d'avui no resulta encara acreditada de 
forma fefaent  aquesta circumstància.  
 

3. Inventari de bens. Respecte d' aquest assumpte cal posar de manifest que durant 
l'exercici  s' ha iniciat  tràmit per adjudicar el servei i no ha estat possible  al haver quedat 
desert els procés iniciat per a la contractació del servei. 

 
4. Serveis de recollida de residus instrumentalitzat mitjançant convenis. Els preus  

formalitzats en aquests convenis haurien d' haver estat preus públics. També es posa de 
manifest que  no hi ha constància de que es procedeixi a la liquidació  dels convenis 
formalitzats amb el ajuntaments per la prestació del servei. 

 
5. Sobre costos  per arrendaments de vehicles  i instal·lacions de SAVOSA que el 

Consorci,  a l´any 2019 la re facturació  entre SAVOSA i el Consorci, no  hi ha una base 
documental. 

 



 
 
 

 

 
 

 
Cal adoptar les decisions corresponents a fi efecte d' aconseguir  el compliment  de totes i 
cadascuna de les observacions posades de manifest  en l'informe de fiscalització per 
corregir les deficiències que s' hi contenen i que  tenen  prou entitat  per justificar la correcta 
reconducció.  
 
VALORACIÓ I RECOMENACIONS  
 
Les conclusions de les  qüestions més significatives que  s' evidencien del contingut 
d'aquest informe es detallen a continuació  juntament amb les recomanacions. Aquest 
apartat s' estructura en tres subapartats , les valoracions de caràcter general  aplicables a 
les dos entitats, les pròpies del CCVO i les pròpies del CGRVO. 
 
7.1. VALORACIONS DE CARÀCTER GENERAL  
 
PERSONAL 

 
Del resultat del treball realitzat, les qüestions més significatives a posar de manifest són : 
 
o Ús abusiu de la contractació per urgència. 

 
o Inexistència de borses de treball per categories professionals per a cobrir  llocs de treball  

quan sorgeixen necessitats del servei, en els termes previstos en la normativa vigent. 
Aquest fet implica realitzar contractacions d' urgència  de manera reiterada. 

 
o S’ha detectat una errada en el document publicat al DOGC amb relació a la plantilla del 

Consell Comarcal, pel que fa al sumatori del total de places, la qual cosa no permet 
assegurar categòricament el número total i si efectivament s’ha produït o no un augment 
de la plantilla en relació a l’exercici anterior. 

 
Per tal de corregir aquestes qüestions, és recomanable: 
 Portar una política acurada de recursos humans que permeti planificar en temps les 

necessitats per al serveis a fi de programar  processos selectius  garantint la publicitat, 
igualtat i concurrència de totes les convocatòries. 
 

 Per descomptat, per garantir el principi bàsic de procediment per publicitat i 
concurrència  cal aprovar borses de treball per categories  professionals per a 
cobertures de necessitats de serveis. 

 
 Respecte a les qüestions posades de manifest en l'informe de fiscalització de la 

Sindicatura de Comptes, respecte al lloc de treball de Secretaria cal sol·licitar informe a 
la Direcció General d'administració local que es manifesti sobre si efectivament en el 
moment del nomenament accidental es varen o no realitzar els tràmits legals  previstos 
en la normativa a fi de que quedi correctament garantit l'exercici de les funcions 
públiques  o en el supòsit que  no fos així, procedir a regularitzar aquesta anomalia el 
més aviat possible. 

 
 
 
 

CONTRACTACIÓ  

A continuació es posen de manifest  les qüestions que precisen una reconsideració amb 
l'objectiu d'adequar els processos a la normativa de contractes públics: 



 
 
 

 

 
 

 
o Concatenació de contractes menors per serveis  que es  renoven  de forma periòdica 

anualment i es subscriuen amb els mateixos proveïdors, el que suposa una pròrroga 
tàcita no permesa per la normativa . Si bé s' incorpora en aquest epígraf, val a dir que 
aquesta situació és més pròpia del CCVO que  en el CGRVO.  

 
o En contractes diferents al menor,  les observacions són  de caràcter formal en quant a 

manca  d' incorporació d' informació dins de l'expedient de documentació  que acrediti 
haver-se constituït la garantia definitiva o manca d'estar al corrent de les obligacions 
tributàries i de la seguretat social. Aquesta documentació s'ha comprovat que 
efectivament existeix si bé no està arxivada en l'expedient de contractació corresponent. 

 
o Existència de factures  per serveis o subministraments encarregats directament que 

s’han efectuat sense ajustar-se al procediment aplicable en cada cas, per la qual cosa 
anteriorment a la seva aprovació i reconeixement de l’obligació ha estat necessària la 
seva convalidació. El sumatori total suposa un import elevat. Mereixen especial 
consideració les factures emeses per sobre de l´import d' adjudicació del contracte  i que 
per tant  suposen  modificacions no contemplades  en el mateix o per serveis prestats  
per la mateixa empresa adjudicatària forma de contracte un cop  exhaurit el termini 
contractual i sense haver-se realitzat la tramitació d'un nou contracte. També dins d' 
aquest paquet  s' observa la incorporació de factures de reduïda quantia que  per la seva 
naturalesa  podien haver-se gestionat  amb pagament per bestreta de caixa fixa. 

 
Per  evitar  que en el futur es repeteixin aquestes situacions,  es creu necessari : 

 Crear un registre unificat de tots els contractes de l'entitat per  serveis i 
subministraments  de prestació necessària i  successiva en el temps, a fi de que es 
tingui control dels terminis de venciments per a  programar  un calendari de contractació 
que garanteixi la cobertura legal dels serveis que es presten o subministres que es 
requereixen. Aquest registre també evitaria el reconeixement d' obligacions de factures 
presentades fora de contracte un cop finalitzat el mateix i quan no es disposa de nou 
contracte formalitzat. 

  
 Trametre circular a tots els serveis  per a que prenguin coneixement de determinada 

despesa que es pot gestionar mitjançant bestreta  de caixa fixe  per la seva naturalesa. 
 

 Detectades les factures per serveis  sense procediment d'adjudicació, o sense tràmit de 
proposta, requerir al servei que  realitzi  el tràmit a posteriori amb emissió d'informe que 
justifiqui tant la necessitat com el preu del servei prèviament a l'aprovació del 
reconeixement de l'obligació. 

 
 

 

REGISTRE DE FACTURES ELECTRÒNIC 

 
Si bé sobre el volum de factures que es tramiten per el sistema la incidència és 
escassament significativa, la tendència ha de ser reduir-ho a zero. Es comprova que: 
o Part del problema esdevé per el retard de tramitació d' expedients d' incorporació de 

romanents de crèdits d' exercicis anteriors  durant el primer trimestre de l' exercici. 
Aquests expedients  per al seu tràmit precisen tenir tancat l' exercici precedent.  
 

o La manca de personal adscrit a l'Àrea d' intervenció del CCVO limita considerablement la 
capacitat de poder resoldre el tancament de l'exercici amb  la  urgència necessària. 

 
 Cal dotar de més personal a l' àrea d' intervenció , que és insuficient . 



 
 
 

 

 
 

 
INGRÉS 

 
o S' ha de fer especial menció a  l’alt nivell d' incidència que s' ha observat en matèria de 

gestió de convenis  de finançament per la prestació de serveis. Amb caràcter general, la 
tramitació dels convenis  s'aprecien deficiències en aspectes de caràcter formal com la 
inexistència a l'expedient d'informes tècnics, manca  de signatura i  manca de liquidació. 
 

 La recomanació és disposar d'un registre de convenis  unificats  que permeti fer un 
seguiment exhaustiu  i constant dels mateixos  amb l’emissió d' informes periòdics que 
s'elevin a òrgans col·legiats per al seu coneixement i tanmateix l’emissió de comunicats 
periòdics als ajuntaments i entitats receptores de serveis  per  a procedir a la seva 
regularització. 
 

7.2. CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL (CCVO) 
 

PROCEDIMENT ADMINISTRATIU  

 
o La tramitació dels expedients administratius  tal i com està configurada no permet  donar 

compliment a un principi essencial vigent de l'actual marc normatiu que és el de la 
transparència. El sistema d'arxiu de la documentació  que conté la majoria d'expedients, a 
criteri de qui subscriu, no dona compliment a les determinacions previstes en la normativa 
en aquests aspecte  en quant no és un conjunt ordenat de documents  que serveixen 
d'antecedent i fonament a la resolució administrativa i això en un sol arxiu, la qual cosa, fa 
extremadament complicat la consulta dels expedients administratius al no contenir la 
totalitat de documents referenciats a un tema en una sola carpeta  sinó en vàries.  

 
 

REGISTRE DE FACTURES 

o Es detecta que les incidències  en aquest extrem es donen bàsicament en el primer 
trimestre de l' exercici  i s' atribueix al fet de la demora en els tràmits d'expedients 
d'incorporació de romanents de crèdit.  

 
 Per tal de garantir que totes les factures entrades  es reconeguin en un termini inferior 

als tres mesos d'ençà del seu registre és imprescindible dotar de més personal  
administratiu al servei  o ampliar-ne la dedicació  amb l' objectiu d'especialitzar les 
tasques del departament que permetin plena dedicació a l'expedient de pressupost i  
liquidació per poder  treballar els expedients d' incorporació de romanents amb màxima 
premuda. Només d' aquesta  manera es pot garantir el compliment de terminis  previstos 
en la normativa. 
 
 

BESTRETES DE CAIXA FIXE 

 
o Si bé la incidència no és  molt significativa, s´ha detectat l'existència de tiquets  en 

algunes justificacions de bestretes de caixa fixa.  
 

 Per tal de limitar aquesta pràctica és necessari modificar les bases d'execució del 
pressupost a fi de limitar les justificacions de despesa a factures i  factures simplificades,  
prohibint la justificació mitjançant  tiquets. També cal crear un model  justificatiu per als 
perceptors de fons.  

 



 
 
 

 

 
 

 7.3. VALORACIONS ESPECÍFIQUES DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE 
RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL  (CGRVO) 

 
DESPESA DE PERSONAL  

 
o Si bé el Conveni de personal del Consorci preveu  el dret dels empleats a la promoció, 

formació i perfeccionament constant  i contempla  que de forma individualitzada el dret 
d'atorgar formacions especialitzades que poden concedir-se a valoració de l'empresa, es 
considera necessari acotar aquest article amb l’objectiu de racionalitzar la despesa i 
limitar el contingut  dels cursos a aquells que tinguin un aprofitament exclusiu per al lloc 
de treball que es desenvolupa en el Consorci  evitant  la concessió d'autoritzacions de  
cursos que determinin un  benefici genèric o  particular al seu beneficiari  per evitar el 
greuge comparat que aquest fet  pot  posar de manifest. 

 
o A nivell d'instruments de gestió del personal, no consta relació valorada de llocs de 

treball ni oferta pública d'ocupació. Aquests són instruments tècnics  sobre el que el 
Consorci ha de dissenyar la seva estructura de personal per adequar-la a les necessitats 
dels serveis públics que presta.  

 
CONTRACTACIÓ  

 
o S' observa l´existència de contractes compartits entre el Consorci i SAVOSA. Es 

considera que aquesta pràctica s'ha de regularitzar en atenció a que suposa una  
anomalia  en aplicació dels principis generals de la contractació pública i també en 
aspectes fiscals  i de resultat econòmic  que afecten a les dues entitats.  

 
INGRÉS / PREUS PÚBLICS / CONVENIS  

 
o Un dels problemes recurrents  de la gestió d' ingrés del Consorci és  el de la morositat. 

La gestió  de cobrament de l’ingrés  no segueix  en el cas dels preus públics el que 
determina la normativa. Pel que fa a l'obligació de pagar neix des de l’inici de la prestació 
o servei. Els preus públics poden exigir-se per procediment administratiu de 
constrenyiment. Aquesta via legal  no s'està realitzant  en el Consorci, essent procedent  
encaminar-la  per a garantir  el cobrament dels deutes i evitar l´alt índex de morositat.  
 

o Respecte als convenis  que es signen amb ajuntaments per la prestació de serveis de 
recollida, s' han de definir les tarifes dels preus unitaris  per serveis prestats  mitjançant 
ordenança fiscal i seguir el mateix procés de liquidació. La instrumentalització del servei 
en conveni no pot  afectar al procés de gestió  amb l´objectiu de garantir el cobrament  
efectiu de la totalitat del serveis que es presten, sobretot pel que respecte a  les 
modificacions  que puntualment  modificar-ne el contingut inicial.  

Per tant, es considera que : 
 S' ha d' adequar  la gestió de cobrament  dels preus públics per la prestació dels serveis, 

gestionant la  via executiva per a liquidacions  practicades si no ingressades a termini 
pels beneficiaris del servei.   
 

 Cal treballar per a que els preus que contemplen els convenis es regulin com a preus  
públics. 

 
INVENTARI DE BENS 

 
o Tot i la dificultat acreditada  per a la contractació del servei,  

 



 
 
 

 

 
 

 es fa precís insistir per aconseguir disposar de l'inventari que permeti la conciliació  entre 
els bens  inventariats i els actius materials i immaterials del balanç de situació.  

 
 
 
 

 
PRÉSTEC PARTICIPATIU AMB SAVOSA 

 
o És un contrasentit el fet que si s’està concedint un préstec a la societat, el raonable és 

que les previsions tendencials d’ingrés per a la seva amortització vinguin de les  
aportacions del propi Consorci, perquè el finançament d’aquesta societat depèn  
bàsicament del mateix,  el que determina la impossibilitat de que la Societat pugui donar 
compliment a  cap pla de finançament, si el Consorci no el nodreix de suficients recursos 
financers. 

 
En atenció a aquesta qüestió es creu que : 
 
 Cal considerar alhora la situació creditora i deutora que existeix en la relació econòmica 

entre les dues entitats i per tant, la compensació del deute reconegut i no satisfet suposa 
de facto una aportació de soci per a compensar pèrdues de l’entitat íntegrament 
participada i finançada, essent  preferible a l’assumpció d’un nou préstec participatiu o la 
seva pròrroga. El raonable des de la perspectiva de consolidació comptable és 
l’eliminació de les operacions  internes o reciproques. 

 
 Si la societat  està  en  situació de desequilibri financer l’obligació que té és la de 

l’elaboració, aprovació i compliment d’un pla de sanejament per a corregir el desequilibri  
amb l’obligació d’eliminar pèrdues o aportar beneficis. Aquest pla de sanejament ha de 
contemplar, entre d’altres l’adequació del finançament als costos reals dels serveis 
encomanats i les seves desviacions. 

 
 
OPERATIVITAT DELS SERVEIS  

 
o El CGRVO   finança els serveis que presta la societat SAVOSA  mitjançant preus  

públics, que aprova, gestiona i recapta. Els fons percebuts en concepte de  preus públics 
son transferits a SAVOSA per a finançar els serveis que presta. De l’anàlisi dels resultats 
pressupostaris de les dues entitats, s' ha comprovat que el Consorci, no  va transferir 
durant l´any 2019 la totalitat dels drets reconeguts  per els preus públics liquidats per 
serveis de deixalleries, recollida selectiva i recollida per convenis a SAVOSA. Aquesta 
circumstancia té com a efecte posar de manifest que els resultats  econòmics de la 
societat estarien infravalorats i els del Consorci sobrevalorats per  valor de 286.145,87 €, 
que es correspon a l' import calculat d'aquesta diferència. 

 
o Convé assenyalar el desviament significatiu que es produeix entre el cost i el 

finançament del servei de recollida mitjançant convenis que  representa un 29,43 % en 
negatiu i per tant, cal adoptar les mesures escaients a fi efecte de  reconduir aquesta 
situació de dèficit, entre les que es posen en consideració: 

 
 L´aprovació de tarifes ( preus públics ) unitaris per serveis prestats. 

 
 Portar un sistema de liquidació de servei aplicant preus públics  per cada  servei 

complementari o extraordinari que es sol·liciti que suposin liquidacions complementaries 



 
 
 

 

 
 

a les  previsions  determinades en  el conveni  d'origen, el que suposarà portar un acurat 
control econòmic de qualsevol variació entre el previst i la realitat. 
 

 Per descomptat , és essencial que cada any  s' efectuí la liquidació dels convenis, 
liquidant la  totalitat dels costos efectivament suportats, per tal d' evitar  dèficits 
econòmics . 

  
 
 7.4.  LIMITACIONS PER A l' EXERCICI  DEL CONTROL FINANCER DE LA 
SOCIETAT SAVOSA 
 
La demora de la signatura de la resolució  prevista per a  adjudicar els treballs del servei d' 
auditoria privada coadjuvant a la intervenció per  a realitzar l´informe de control financer de 
la societat SAVOSA ha comportat el fet de que a data actual no es disposi d' aquest informe 
considerat essencial . 
L´efecte del retard en la signatura suposa inevitablement el retràs en el calendari d' execució 
dels treballs previstos en l´informe d' intervenció  que va originar la necessitat de 
contractació del servei , i en conseqüència , aquests informe s' elaborarà fora del termini  
que fixa la  normativa per a la  seva presentació. 
 
SEGUIMENT I TRAMITACIÓ DE L'INFORME DE CONTROL INTERN 
 
L'article 37 del Reial Decret 424/2017 de 28 d' abril  pel que es regula el règim jurídic del 
control intern de les entitats del Sector Públic Local determina que  un cop elaborat l´informe  
resum, serà elevat al Ple  per mitjà del President de la Corporació i a la Intervenció General 
de l' Administració de l' Estat . 
En el termini màxim de 3 mesos des de la remissió de l'informe resum a Ple i contindrà les 
mesures de correcció adoptades, el responsable d'implementar-les i el calendari 
d'actuacions a realitzar, relatius tant a la gestió de la pròpia Corporació com a la dels 
organismes i entitats públiques adscrites o dependents i de les que exerceixi la tutela. 
El pla d'acció serà remès a l'òrgan interventor de l'entitat local, que valorarà la seva 
adequació per solucionar les deficiències assenyalades i, si escau els resultats obtinguts, i 
informarà el Ple sobre la situació de la correcció de les debilitats posades de manifest en 
l'exercici del control intern, permetent així que el Ple faci un seguiment periòdic de les 
mesures correctores implantades per a la millora de les gestió econòmic financera. 
En la tramesa anual a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat de l'informe resum 
dels resultats del control intern s'informarà, així mateix, sobre la correcció de les debilitats 
posades de manifest. 
Aquesta informació es remetrà a la IGAE, seguint el model establert a la Resolució de 2 
d’abril de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE), per la qual 
s’estableixen les instruccions a les que s’hauran d’ajustar el seu contingut, estructura i 
format de l’informe-resum, així com la sol·licitud de l’informe previ a la resolució de 
discrepàncies i la remissió d’informació comptable i els informes d’auditoria dels comptes 
anuals de les entitats del sector públic local. 
 
Granollers,14  d' octubre de 2020 
LA INTERVENTORA GENERAL”  
 
 
4. Donar compte de l'informe de control financer corresponent a l'exercici 2019 del 
Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental. 
 
El president dona compte al Ple, que en pren coneixement, de l’informe següent: 
 



 
 
 

 

 
 

 

 

 

______________________________________________________ 

 

INFORME DEFINITIU  DE CONTROL INTERN DE LA GESTIÓ 

ECONÒMICA-FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA 

  

Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental (CGRVO) 

Serveis ambientals del Vallès Oriental (SAVOSA) 

Exercici 2019 

______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenció  General, octubre 2020 
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I. NORMATIVA APLICABLE  

 

 Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals (en endavant, TRLRHL). 

 

 Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el règim jurídic del control 

intern a les entitats del Sector Públic Local (en endavant, RCIL). 

 

 Resolució de 2 d’abril de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat 

(IGAE), per la qual s’estableixen les instruccions a les que s’hauran d’ajustar el seu 

contingut, estructura i format de l’informe-resum, així com la sol·licitud de l’informe 

previ a la resolució de discrepàncies i la remissió d’informació comptable i els 

informes d’auditoria dels comptes anuals de les entitats del sector públic local.  

 

II. OBJECTE I NATURALESA DE L’INFORME 

 

Aquest informe s’emet d’ acord amb  l’obligació recollida a l’article 220 del Reial decret 

legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals 

(TRLLRHL) 

La funció de control intern de la gestió econòmica-financera i pressupostària de les 

entitats locals, els seus organismes autònoms i de les empreses dependents es troba 

regulada bàsicament en l’article 92.2 i 92.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 

les Bases del Règim Local i en els articles 213, 220 i 221 del Reial Decret Legislatiu 

2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals. Aquesta funció de control intern, econòmic-financer i pressupostari ha 

estat atribuïda a la Intervenció General segons l’article 92 bis de la Llei de Bases de 

Règim Local i l’article 4 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel que s’aprova el 

Règim Jurídic dels Funcionaris d’administració local amb Habilitació de caràcter Nacional.  

III. ÀMBIT I CONTINGUT DE L’ EXERCICI DEL CONTROL FINANCER  

 

D’acord amb l’article 3.1 del RD 424/2017, el control intern de l’activitat econòmica-

financera del sector públic local, en el que, a més de la funció interventora, s’inclou el 

control financer, queda atribuït, tal i com s’ha exposat, a l’òrgan interventor de l’entitat 

local com a funció pública de preceptiva existència i expressament reservada de 

conformitat amb l’article 92 bis de la Llei de Bases del Règim Local.  

L’abast de l’exercici del control financer ve determinat a l’article 220 del TRLRHL, 

establint que aquest control tindrà per objecte comprovar el funcionament en l’aspecte 

econòmic financer dels serveis de les entitats locals, dels seus organismes autònoms i de 

les societats mercantils que d’aquestes depenguin. Aquest control es farà per 

procediments d’auditoria d’acord amb les normes d’auditoria del sector públic.  

Les formes de l’exercici del control financer, s’enuncien en l’apartat 1 de l’article 29 del 

RD 424/2017, a l’assenyalar que: 

“1. El control financiero de la actividad económico-financiera del sector público 

local se ejercerá mediante el ejercicio del control permanente y la auditoría 

pública. Ambas modalidades incluirán el control de eficacia, que consistirá en 

verificar el grado de cumplimiento de los objetivos programados, del coste y 

rendimiento de los servicios de conformidad con los principios de eficiencia, 



 
 
 

 

 
 

estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el uso de los recursos 

públicos locales 

L’apartat segon del mateix article defineix l’àmbit subjectiu i l’extensió del control 

permanent al citar literalment que: 

2. El control permanente se ejercerá sobre la Entidad Local y los organismos 

públicos en los que se realice la función interventora con objeto de comprobar, de 

forma continua, que el funcionamiento de la actividad económico-financiera del 

sector público local se ajusta al ordenamiento jurídico y a los principios generales 

de buena gestión financiera, con el fin último de mejorar la gestión en su aspecto 

económico, financiero, patrimonial, presupuestario, contable, organizativo y 

procedimental. A estos efectos, el órgano de control podrá aplicar técnicas de 

auditoría. El ejercicio del control permanente comprende tanto las actuaciones de 

control que anualmente se incluyan en el correspondiente Plan Anual de Control 

Financiero, como las actuaciones que sean atribuidas en el ordenamiento jurídico 

al órgano interventor.” 

L’article 213 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial 

decret 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), estableix que els òrgans interventors de les 

entitats locals remetran amb caràcter anual a la Intervenció General de l’Administració de 

l’Estat (IGAE) un informe resum dels resultats dels esmentats controls desenvolupats en 

cada exercici, en el termini i amb el contingut que es regulen en les normes indicades en 

aquest article. 

L’article 37 del RD/424/2017 estableix que l’òrgan interventor haurà d’elaborar amb 

caràcter anual i amb ocasió de l’aprovació del compte general, l’informe resum dels 

resultats del control intern assenyalat en l’article 213 del TRLRHL. Aquest informe resum 

ha de ser remès al Ple, a través del/la President/a de la Corporació, i a la IGAE en el curs 

del primer quadrimestre de cada any i contindrà els resultats més significatius derivats 

de les actuacions de control financer i de la funció interventora realitzades en l’exercici 

anterior. 

L’article 38 del RD/424/2017 estableix que el/la President/a de la Corporació formalitzarà 

un pla d’acció que determini les mesures a adoptar per reparar les debilitats, 

deficiències, errors i incompliments que es posin de manifest en l’informe resum. 

La definició de l’àmbit subjectiu dels ens subjectes al control intern que fa l’article 2 del 

Reial Decret 424/2017(RCI) és més ampli que el definit pel Text Refós de la llei 

Reguladora de les hisendes locals (TRLRHL)  que únicament preveu l'aplicació del control 

intern a la pròpia entitat local, els organismes autònoms i les societats mercantils 

dependents─ i resulta ajustat a la definició de sector públic que la LOEPSF.  

D’acord amb el perímetre de consolidació establert per la Llei reguladora de les Hisendes 

locals (TRLRHL) el pressupost consolidat esta format per l’agregació  dels drets i 

obligacions de la mateixa entitat Consell Comarcal  del Vallès Oriental (CCVO), Consorci 

per a la gestió de residus del Vallès Oriental (CGRVO)  i la seva societat participada al 

100%, Serveis ambientals del Vallès (SAVOSA).   

 

La intervenció ha elaborat informe  que conté el Pla anual de control financer del que es 

va donar compte al Ple  del Consell Comarcal del Vallès Oriental en sessió de data 

13/05/2020. D' acord amb l´informe emès i vist l'establert  a l’art. 29 del RCIL el 

CONTROL FINANCER  comprèn:  

  

 El CONTROL PERMANENT, que afecta al Consell Comarcal del Vallès Oriental 

(CCVO)i al Consorci  i al Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental 

(CGRVO). 



 
 
 

 

 
 

 L’AUDITORIA DE COMPTES, DE COMPLIMENT I OPERATIVA  que afecta al mateix 

Consorci  i a la societat Mercantil  Serveis ambientals dels Vallès Oriental 

(SAVOSA). 

 Control d’eficàcia (dels dos punts anteriors)  

 

En tot cas, aquests informe està previst d' incorporar-se als comptes anuals elaborats per 

el Consorci de gestió de residus del Vallès Oriental (CGRVO) i per tant, el seu abas es 

limita a les observacions d'aquest ens i la seva societat participada SAVOSA. 

En els quadres següents, es pot veure l’àmbit conceptual del control Financer, que abasta 

la totalitat de l’activitat econòmica financera i patrimonial desenvolupada dins l’àmbit 

subjectiu marcat per l’article 2.2 del Reial decret 424/2017: 

 

 

 

   

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CONTROL PERMANENT 

 

Té per objecte comprovar de forma continua que el funcionament de l'activitat 

econòmica-financera del sector públic local s' ajusta a l' ordenament jurídic  i als principis 

generals de bona gestió financera. 

 

S'ha realitzat per la intervenció en exercici de les actuacions atribuïdes per l'ordenament 

jurídic a l' òrgan interventor i s'ha practicat tant al CCVO com al CGRVO. L' exercici de la 

fiscalització  prèvia queda limitada segons les bases d'execució del pressupost que 

determinen que la funció interventora  s' exercirà  amb ocasió de l' autorització  o 

aprovació de despesa, liquidació de despeses o reconeixement d'obligacions i l´ordenació 

de pagament. La intervenció  formal consisteix amb la verificació del compliment dels 

requisits legals  per a l' adopció dels acords. En matèria de personal,  convenis i 

contractes majors, la fiscalització plena és limitada i es du a terme a posteriori 

mitjançant una mostra representativa  dels actes, documents o expedients  i mitjançant 

tècniques de mostreig o auditoria.  

 

Comprèn les 
actuacions 
de control 
financer 

permanent + 
les previstes 

TRLHL, 
LOEPSF, Llei 

deute 
comercial 
SP, LGS, 

LCSP  
 

Auditoria de 
comptes 

Administració 
pública 

 EL + OOAA 

Entitats locals i 
ens dependents 
amb pressupost 
administratiu de 
caràcter limitatiu 

OOAA, EOE, 
Fundacions SPL 

obligades a auditar-se, 
fons, Consorci, societat 
mercantil i fundacions 

SP no sotmeses a 
l’obligació d’auditar-se 

CONTROL FINANCER 

Entitats SPL 
no sotmeses a 

control 
permanent 

CONTROL FINANCER 
PERMANENT 

FUNCIÓ 
INTERVENTO

RA 

 

Auditoria 
operativa 

CONTROL 
FINANCER 

Entitats locals i ens 
dependents amb 

pressupost 
administratiu de 
caràcter limitatiu Ens dependents 

Fiscalització 
prèvia plena o 

limitada 
prèvia 

Control 
financer 

permanent 

Auditoria 
pública 

Actuacions 
art. 8 a 27 

RD 
424/2017 

Actuacions 
art. 32 RD 
424/2017 

+ 
fiscalitzaci

ó plena 
posterior 
ingressos 

Actuacions 
art. 32 RD 
424/2017 

CONTROL 
INTERN 

AUDITORIA PÚBLICA 



 
 
 

 

 
 

Pel que respecte a la fiscalització d' ingressos, aquesta queda substituïda per la presa de 

raó en comptabilitat  i  per comprovacions posteriors mitjançant la utilització  de 

tècniques de mostreig o auditoria.  

 
2.1. CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS DEL  VALLÈS ORIENTAL  

El total d' informes emesos per la intervenció  han estat 368. El percentatge per àrees de 

gestió ha estat el següent: 

 

NÚM. %

RECOLLIDA SELECTIVA 6 1,63%

CONVENIS 27 7,34%

DEIXALLERIES 8 2,17%

PLANTA 132 35,87%

GERÈNCIA 5 1,36%

PRESIDÈNCIA 3 0,82%

PERSONAL 1 0,27%

INTERVENCIÓ 19 5,16%

SERVEIS GENERALS 167 45,38%

TO TAL 368 100%  
 

 

I , el resum per àrees de gestió i per  concepte  : 

 

ÀREES GESTORES I TEMES INGRESSOS
CONTRACTA

CIONS

OBLIGACIONS 

(RELACIONS 

Q)

INTERVENCIÓ

TRESORERIA 

COMPENACIÓ 

CRÈDITS

PERSONAL TOTAL

RECOLLIDA SELECTIVA 2 4 0 0 0 0 6

CONVENIS 19 8 0 0 0 0 27

DEIXALLERIES 4 4 0 0 0 0 8

PLANTA 23 81 0 6 4 18 132

GERÈNCIA 0 0 0 5 0 0 5

PRESIDÈNCIA 0 0 0 3 0 0 3

PERSONAL 0 0 0 1 0 0 1

INTERVENCIÓ 0 0 0 19 0 0 19

SERVEIS GENERALS 10 43 57 8 11 38 167

TOTAL 58 140 57 42 15 56 368  
 

El detall per àrees de gestió i per naturalesa  és: 

 

CONTRACTES 

MAJORS

CONTRACTE

S MENORS

CONTRACTE

S AGREGATS 

(ACORDS 

MARC)

CONVENIS FACTURES

RECONEI

X . 

EXTRAJU

DICIAL

AVALS BCF
REP ARA

MENTS
MDC I NTERVENCI Ó IMPOSTOS MOROSITAT NO SIGNATS

GESTIÓ  

PERSONAL 

(DIETES 

+GRATIF + 

BCF)

PERSONAL 

FORMACIÓ

CONTRACTA

CIÓ 

PERSONAL

QUITANCES 

NÒMINA

PERSONAL 

NÒMINA

RECOLLIDA SELECTIVA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONVENIS 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEIXALLERIES 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PLANTA 24 53 1 3 0 0 2 0 1 0 0 3 0 0 6 7 2 3 0

GERÈNCIA 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRESIDÈNCIA 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INTERVENCIÓ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 3 5 0 0 0 0 0

SERVEIS GENERALS 7 34 2 0 46 11 5 3 0 0 0 0 0 0 8 5 6 5 14

TOTAL 46 88 3 3 46 11 7 11 2 5 6 3 3 5 14 12 8 8 14  
 

3. AUDITORIA PÚBLICA DE COMPTES, DE COMPLIMENT I OPERATIVA  

 

El Reial Decret 424/2017 de 28  d' abril (RCI)  pel que respecte al control financer que ha 

de realitzar la intervenció s’estableix que l’auditoria financera ha de permetre la 

verificació  relativa  a que els comptes anuals representen en tots els seus aspectes 

significatius la imatge fidel  del patrimoni, de la situació financera  i dels resultats de 

l’entitat  i en el seu cas amb l’execució del pressupost d’acord amb les normes  i els 

principis comptables  i pressupostaris que li són d’aplicació. Tanmateix per tal 

d’aconseguir un nivell de control efectiu i verificar el  compliment dels serveis que es 

presten per les societats adscrites, cal realitzar l’auditoria  de compliment i l’operativa  



 
 
 

 

 
 

amb la finalitat de millorar la gestió del sector públic en el seu aspecte econòmic, 

financer, patrimonial, pressupostari, comptable, organitzatiu i procedimental. 

El Pla anual de control financer elaborat per la intervenció respecte d'aquest apartat 

determina que sota la modalitat d'auditoria de comptes, d'acord amb allò que s'ha fixat 

en l'article 168 de la llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, i amb els 

objectius establerts en la norma, se sotmetrà a la modalitat d'auditoria de comptes a les 

entitats següents: 

 

ENTITAT 

ADSCRI

PCIÓ/S

ERVEI 

OBJEC

TE 

PERÍO

DE 

METODOL

OGIA 

PLANIFICA

CIÓ 

Consorci per a la 

gestió de residus 

del Vallès 

Oriental   

Serveis 

ambientals del 

Vallès SA-

SAVOSA 

Servei de  

recollida i 

tractame

nt de 

residus 

 

Compte

s 

Anuals  

 

Exercic

i 2019 

 

Auditoria 

interna i 

externa . 

 

Maig a 

Setembre  

2020 

 

Sota la modalitat d'Auditoria de compliment i operativa : 

ENTITAT 
ADSCRIPCIÓ/

SERVEI 
PERÍODE 

METODOL

OGIA 

PLANIFIC

ACIÓ 

Serveis 

ambientals del 

Vallès S:A-

SAVOSA  

Servei de 

recollida de 

residus i altres 

serveis  

complementari

s  

 

Exercici 

2019 

Auditoria 

externa 

coadjuvant 

a la 

intervenció  

Maig a 

setembre 

2020 

IV. LIMITACIONS EN L' EXERCICI DEL CONTROL INTERN 

 

4. PERSONAL  

 

Les actuacions definides dins del Pla anual de control financer elaborat per la intervenció 

a prestar per serveis interns del servei, per manca de recursos personals suficients, no 

s'han pogut executar en la seva totalitat.  

Tanmateix, en alguns supòsits de control, per circumstàncies d'oportunitat s'ha 

considerat necessari ampliar o reduir l'abast dels treballs de control. Val a dir que 

aquesta possibilitat està expressament prevista en el Pla anual  redactat i que dona base 

a aquets treball.  

  



 
 
 

 

 
 

5. PROCEDIMENTALS  

 

L´article 70 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu determina que s’entén per 

expedient administratiu, el conjunt ordenat de documents i actuacions que serveixen 

d’antecedent i fonament a la resolució administrativa, així com les diligències 

encaminades a executar-la . 

També, l’article 164 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (BOE 305, de 22 de 

desembre i correcció d'errades, BOE 12, de 14 de gener de 1987), pel qual s'aprova el 

reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals determina 

que constitueix expedient  administratiu " el conjunt ordenat de documents i actuacions 

que serveixen d' antecedent i fonament a la resolució administrativa així com les 

diligències encaminades a la seva execució ". 

Un alt percentatge dels expedients que s' han consultat constaten  manca  de 

documentació  integra  que hi hauria de ser per a la fonamentació de la resolució 

corresponent . Aquest  fet s'atribueix a que a principis de l'exercici 2019  es va iniciar  el 

sistema de gestió d' expedients electrònics i  no s' ha incorporat la totalitat d ela 

informació que existia prèviament en paper dins de l'expedient. 

També, aquest fet ha limitat  molt  l´abast dels treballs  i ha obligat a reduir 

substancialment  l' abast  de les mostres per evitar el denominat " risc d'auditoria" amb 

l'objectiu de limitar conclusions no fiables . 

 

6. RESPECTE A L' EXERCICI DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA EN EL GRVO i el control 

financer  de la societat savosa 

 

La designa com a interventora del CGRVO es du a terme mitjançant resolució de 

presidència del  CCVO de data 10/04/2019 (Decret 2019PRE000117). En conseqüència la 

funció interventora  en aquet organisme es realitza a partir d' aquesta data.  

Pel que respecte a les auditories a realitzar a la societat participada del CGRVO, SAVOSA,  

les limitacions a les que s'ha vist sotmesa aquesta intervenció s'exposen en detall a 

l'apartat B) d' aquest informe.  



 
 
 

 

 
 

 

V. ÀREES ESPECÍFIQUES D' ACTUACIÓ I CONTROLS REALITZATS 

 

A.CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL (CGRVO)
  

 

D' acord amb l'establert a la normativa,  el marc de control intern corresponent a l'entitat 

és el d'auditoria pública, en la seva triple acceptació d'auditoria financera, de compliment 

i operativa.  

 

 

1. AUDITORIA FINANCERA 

En el marc del que disposa l’article 122  de la Llei 40/2015 d'1 d' octubre del Règim 

jurídic del Sector públic els Consorcis estan subjectes al regim de pressupost, 

comptabilitat i control  de l'administració pública a que estiguin adscrits. 

 

En el marc del que preveu  el Reial Decret 424/2017 de 28 d' abril, pel que es regula el 

règim jurídic de control intern de les entitats del sector públic local, s'atribueix  a la 

Intervenció General les funcions de control financer mitjançant tècniques d'auditoria.  

 

També  correspon a la intervenció  la direcció del procés comptable en els termes 

previstos en la normativa  prevista en l' Ordre HAP/1781/2013 de 20  de setembre per la 

que s' aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local i així mateix  d' acord 

amb els principis i criteris comptables que s'hi contenen.  

 

Els comptes anuals del Consorci, estan formats pels estats següents: 

 

- Balanç de situació: reflexa la variació de l' actiu, el passiu i el patrimoni. 

- Compte de resultats econòmic patrimonial: Ingressos i despeses  econòmiques i el 

seu resultat. 

- Estat de canvis en el patrimoni net.  

- Estat de fluxos d'efectiu: Reflexa  els moviments en les partides de l’actiu  

representatives d' efectiu i altres actius líquids equivalents.  

- Estat de liquidació  del pressupost: Reflexa l'execució del pressupost de depesa i 

ingressos d'una entitat local, així com el resultat pressupostari.  

- Memòria: Completa i clarifica  la informació que contenen els estats anteriors.    

 

Correspon a la intervenció la responsabilitat d'emetre una opinió sobre si els comptes 

anuals  del Consorci expressen la imatge fidel de la realitat econòmica de l'entitat a partir 

de l' evidència  adequada i suficient dels imports incorporats en els comptes. Es 

considera que les evidències  de seguiment del procés comptable  tant en l' exercici de la 

funció interventora  com en la del control permanent i direcció del procés comptable, 

proporciona una base suficient i adequada per emetre opinió indicant que els comptes 

anuals expressen en tots els aspectes significatius la imatge fidel del patrimoni i de la 

situació financera del Consorci  a 31 de desembre de 2019,  així com de la liquidació 

pressupostària  corresponent a l' exercici anual acabat en aquesta data, de conformitat 

amb el marc normatiu d'informació financera i amb la normativa pressupostària que 

resulta  d'aplicació i els principis i criteris comptables  amb les SALVETATS següents: 



 
 
 

 

 
 

 

3.1. Inventari de bens:  

 

Si bé el CGRVO porta un acurat control de l'amortització del bens que consten el grup 2 

de l'ICAL (actius no financers),  no disposa d' inventari de bens. La informació que conté 

el balanç de situació  en l'immobilitzat  material no està conciliat amb un inventari de 

bens  que incorpori  tots els actius tangibles mobles i immobles. La incorporació de nous 

actius al balanç es realitza a partir del valor de transacció o de mercat. Aquest criteri està 

previst com a norma de valoració acceptable per la ICAL, equiparable al cost d'adquisició. 

En tot cas però, per ajustar el valor dels actius no financers incorporats a balanç es 

considera necessari  un ajust conciliatori amb un inventari de bens que comprengui la 

totalitat dels efectes de l' entitat. 

 

3.2. Préstec participatiu a favor de  la societat participada Serveis ambiental del 

Vallès Oriental - SAVOSA: 

 

En data 8/11/2019 la Comissió executiva del CGRVO  va aprovar la formalització d'un 

préstec participatiu per valor de 1,5 M d' euros  a favor de SAVOSA   corresponent  al 

deute reconegut per part d' aquesta Societat  a favor del  Consorci. En els comptes del 

CGRVO corresponents a l'exercici 2019  tancat  s' ha aprovisionat la totalitat d' aquest 

import  com a dubtós cobrament. Aquest préstec participatiu té com a objectiu últim 

resoldre la situació patrimonial de la societat SAVOSA  derivada de les pèrdues 

incorregudes en exercicis anteriors. 

 

Els Préstecs Participatius son un instrument financer que és una  formula intermèdia  

entre la modificació de capital social i el préstec a llarg termini. La seva retribució està 

condicionada a l’evolució dels resultats de la societat prestatària. La normativa no preveu 

de forma expressa aquest tipus de finançament per a les societats instrumentals 

participades al 100 per 100 per un  Consorci.  

És un contrasentit el fet de que si s’està concedint un préstec a la societat, el raonable és 

que les previsions tendencials d’ingrés per a  la seva amortització vinguin de les pròpies 

aportacions del mateix Consorci perquè el finançament d’aquesta societat depèn  

bàsicament d'aquest i per tant és impossible que la Societat pugui donar compliment a 

aquest pla  si el Consorci no el nodreix de suficients recursos financers. 

 

La situació financera de SAVOSA al tancament de l'exercici 2018 va determinar un 

finançament insuficient. A l´any 2019 però de les dades del tancament comptable el 

compte de resultats ajustat és positiu. Es considera que per a que així es mantingui en el 

futur, a banda d'una correcta gestió dels recursos públics, es fa precís re calcular les 

aportacions per serveis des del Consorci tenint en compte el cost actual dels serveis 

encarregats així com els desviaments que s’hi produeixen.  

 

Cal considerar alhora la situació creditora i deutora que existeix en la relació econòmica 

entre les dues entitats i per tant, la compensació del deute reconegut i no satisfet suposa 

de facto una aportació de soci per a compensar pèrdues de l’entitat íntegrament 

participada i finançada, essent  preferible a l’assumpció d’un nou préstec participatiu o la 

seva pròrroga.  

 



 
 
 

 

 
 

El raonable des de la perspectiva de consolidació comptable és l’eliminació de les 

operacions  internes o reciproques i en conseqüència aquesta pràctica suposa  ajustar la  

situació de desequilibri patrimonial de SAVO,SA. 

 

Pel cas que la situació de desequilibri financer de la societat es mantingui  en el temps, 

caldrà elaborar, aprovar  i donar compliment d’un pla de sanejament per a corregir el 

desequilibri amb l’obligació d’eliminar pèrdues o aportar beneficis. Aquest pla de 

sanejament ha de contemplar, entre d’ altres l’adequació del finançament als costos reals 

dels serveis encomanats i les seves desviacions. 

 

Si bé des d'una perspectiva de resultats, la provisió del deute permet acreditar que els 

comptes del Consorci  predisposen una imatge fidel de la realitat econòmica. Es 

considera que, al tractar-se d'un préstec formalitzat per entitats que formen part del 

mateix perímetre de consolidació i  tanmateix, vist l’informe de gestió emès pel Consell 

d’Administració que explica les causes objectives que  han provocat pèrdues socials de la 

Societat  i que han originat el seu desequilibri patrimonial, la solució de la situació 

patrimonial de la societat passa per l' adopció d' acords que suposin la incorporació de  

desequilibri mesures eficients que forçosament passen per reconèixer el deute a favor de 

la societat per serveis efectivament prestats i la retribució dels mateixos ajustant via 

compensació saldos vius pendents de pagar recíprocs. Nomes d’aquesta manera  es pot 

oferir una visió unitària i real  de l’estat comptable propi del perímetre de consolidació 

entre el Consorci i la Societat.  

 

 

4. AUDITORIA DE COMPLIMENT  

 

Respecte a l'auditoria de compliment, durant el procés  es verifica  que amb caràcter 

general els actes, operacions  i procediments de gestió econòmica es desenvolupen 

d'acord amb les normes que resulten aplicables.  

 

Les Bases d' execució general del pressupost aplicables  també  al Consorci, determinen 

a l´article 77  que en matèria de personal, convenis i contractació major, la fiscalització 

plena es durà a  terme amb posterioritat  i s' exercirà sobre una mostra representativa 

dels actes, documents o expedients mitjançant tècniques de mostreig o auditoria.  

 

Igual  que  per al CCVO, per manca de recursos personals suficients, aquest treball  ha 

vist minvat de manera significativa  el seu abast.  

 

Es passa  tot seguit a presentar els resultats mes significatius dels apartats objecte d' 

anàlisi 

 

A.1 DESPESA DE PERSONAL. ASPECTES GENERALS  

f) Previsions pressupostàries  

  

El quadre següent efectua una comparativa de dates respecte als crèdits  pressupostaris 

de personal  en previsió i  definitius i en comparativa entre les exercicis 2018 i 2019. 

 



 
 
 

 

 
 

PREVISIÓ CRÈDITS DEFINITIUS % INCREMENT / PREVISIÓ

CRÈDITS 

DEFINITIUS % INCREMENT /

2018 2018 PREV. 2018 2019 2019 PREV. 2019

ÒRGANS DE GOVERN 120.095,52 120.095,52 0,00% 120.095,54 85.095,54 -2,13%

FUNCIONARIS .-RETRIBUCIONS BÀSIQUES 27.377,47 27.377,47 0,00% 77.643,46 77.643,46 0,00%

FUNCIONARIS.-RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 0,00 0,00 0,00% 6.751,67 6.751,67 0,00%

LABORAL FIXE.- RETRIBUCIONS BASIQUES 799.657,55 799.657,55 0,00% 939.828,84 922.828,84 -1,04%

LABORAL FIXE.-ALTRES REMUNERACIONS 26.643,53 26.643,53 0,00% 45.028,71 41.028,71 -0,24%

LABORAL TEMPORAL 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

ALTRE PERSONAL 10,00 10,00 0,00% 10,00 10,00 0,00%

FUNCIONARIS/LABORALS.-INCENTIUS AL RENDIMENT 20.203,27 20.203,27 0,00% 21.424,61 21.424,61 0,00%

SEGURETAT SOCIAL 362.717,50 362.717,50 0,00% 399.931,75 381.931,75 -1,10%

ACCIÓ SOCIAL 19.880,00 21.420,53 0,11% 30.765,00 65.605,00 2,12%

PREVISSIONS PRESSUPOSTÀRIES 1.376.584,84 1.378.125,37 0,11% 1.641.479,58 1.602.319,58 -2,39%

PREVISIÓ COSTOS PRESSUPOST

 
 

 

Un cop efectuats els filtres corresponents la comparativa posa de manifest quina ha estat 

la variació  de consignacions per despesa de personal entre les dos exercicis  

determinant un increment de variació de massa salarial corresponent al 24,81 %. Es 

considera que aquest increment està molt pel damunt de les limitacions d' increments 

fixats en la LGPE. No consta en  l´expedient de pressupost l' annex de personal al que fa 

esment el TRLLRHL que  justifiqui i raoni aquesta diferència.  

 

FUNCIONARIS .-RETRIBUCIONS BÀSIQUES 27.377,47 € 77.643,46 € 50.265,99 €

FUNCIONARIS.-RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 0,00 € 6.751,67 € 6.751,67 €

LABORAL FIXE.- RETRIBUCIONS BASIQUES 799.657,55 € 939.828,84 € 140.171,29 €

LABORAL FIXE.-ALTRES REMUNERACIONS 26.643,53 € 45.028,71 € 18.385,18 €

LABORAL TEMPORAL 0,00 € 0,00 € 0,00 €

ALTRE PERSONAL 10,00 € 10,00 € 0,00 €

FUNCIONARIS/LABORALS.-INCENTIUS AL RENDIMENT 20.203,27 € 21.424,61 € 1.221,34 €

PREVISSIONS PRESSUPOSTÀRIES 873.891,82 1.090.687,29 24,81%

PREVISIÓ COSTOS PRESSUPOST PREVISIÓ PREVISIÓ % INCREMENT

 
 

  

g) Instruments d' organització bàsics de recursos humans a nivell de 

gestió   

 

En segon terme s' han analitat els  instruments d’organització i gestió de  recursos 

humans. S' han obtingut els resultats següents: 

 

consta no consta

   -Relació i/o Cataleg de llocs de treball X

Consta informe  del servei  X

Consta aprovada la relació pel ple X

   -Registre de personal X

   -Oferta pública d'ocupació X

Consta informe del servei X

Consta aprovada i publicada X

  -Taxa reposició efectius X

Consta informe del servei X

S' ajusta a les determinacions de la Llei de pressupostos X

   -Modificacions de plantilla X

Consta informe  del servei  X

Consta aprovada la relació ple ple X

GESTIÓ RECURSOS HUMANS 
EXISTÈNCIA

 
 

Es comprova que amb caràcter general, un alt grau d' incidència respecte a la manca 

d'instruments de gestió.  

 

 



 
 
 

 

 
 

h) Processos de selecció de personal  

 

D'acord amb els filtres  realitzats en el sistema de gestió d'expedients administratius 

gènesis, els processos de selecció de personal que ho consten  incorporats són els 

següents: 

 

PROCESSOS DE SELECCIÓ DE PERSONAL 

DATA 

PUBLICACIÓ 

CONVOCATÒRIA 

2019 

Núm.de convocatories

Funcionaris interins -- 0

Funcionaris fixes -- 0

Laboral fixe -- 1

Responsable de gestió administrativa (promoció interna) 11/02/2019 1

Personal laboral temporal 1

Tècnic de l'àrea de tractament 11/02/2019 1

CONTRACTACIONS PER URGÈNCIA 11

Cap de Gestió Economica * 1

Administrativa * 1

Administrativa * 1

Administrativa * 1

4 oficials 2ª operaris neteja * 4

2 oficials 2ª operaris neteja * 2

Jurista * 1  
 

Les contractacions per urgència representen el 84,61 %  del total.  

 

 Revisió de procediments de contractació  

 
Expedient  numero X2019000178 contractació per urgència Administrativa

com pleix no com pleix 

LABORAL F IXE/EVENTUAL 

1.Consta incorporat a l' expedient informe de RRHH X

2.Consta el lloc de treball a la plantilla X

3.Consta  publicitat en les convocatòries  en el BOP X

4.Consta acta de Tribunal on  respecten els principis d' igualtat, mèrits i capacitat X

5.Consta incorporat  contracte de treball a l' expedient X

6.Les retribucions que consten en el contracte  s' ajusten al conveni d' aplicació X

Expedient numero X2019000316 contractació per urgència Administrativa

com pleix no com pleix 

LABORAL F IXE/EVENTUAL 

1.Consta incorporat a l' expedient informe de RRHH X

2.Consta el lloc de treball a la plantilla X

3.Consta  publicitat en les convocatòries  en el BOP X

4.Consta acta de Tribunal on  respecten els principis d' igualtat, mèrits i capacitat X

5.Consta incorporat  contracte de treball a l' expedient X

6.Les retribucions que consten en el contracte  s' ajusten al conveni d' aplicació X

expedient numero X2019000384 contractació per urgència Administrativa

com pleix no com pleix 

LABORAL F IXE/EVENTUAL 

1.Consta incorporat a l' expedient informe de RRHH X

2.Consta el lloc de treball a la plantilla X

3.Consta  publicitat en les convocatòries  en el BOP X

4.Consta acta de Tribunal on  respecten els principis d' igualtat, mèrits i capacitat X

5.Consta incorporat  contracte de treball a l' expedient X

6.Les retribucions que consten en el contracte  s' ajusten al conveni d' aplicació X

expedient numero X20190000254 contractació per urgència 4 oficials de 2ª operaris neteja

com pleix no com pleix 

LABORAL F IXE/EVENTUAL 

1.Consta incorporat a l' expedient informe de RRHH X

2.Consta el lloc de treball a la plantilla X

3.Consta  publicitat en les convocatòries  en el BOP X

4.Consta acta de Tribunal on  respecten els principis d' igualtat, mèrits i capacitat X

5.Consta incorporat  contracte de treball a l' expedient X

6.Les retribucions que consten en el contracte  s' ajusten al conveni d' aplicació X

expedient numero X20190000254 contractació per urgència 2 oficials de 2ª operaris neteja

com pleix no com pleix 

LABORAL F IXE/EVENTUAL 

1.Consta incorporat a l' expedient informe de RRHH X

2.Consta el lloc de treball a la plantilla X

3.Consta  publicitat en les convocatòries  en el BOP X

4.Consta acta de Tribunal on  respecten els principis d' igualtat, mèrits i capacitat X

5.Consta incorporat  contracte de treball a l' expedient X

6.Les retribucions que consten en el contracte  s' ajusten al conveni d' aplicació X

resultat control 

resultat control 

resultat control 

resul ta t control  

resultat control 

 
 

El resultat d' incidències més significatives es detallen tot seguit: 

 



 
 
 

 

 
 

ÂREES OBJECTE DE REVISIÓ 

Núm ero d'  

operacions  

ana l i tzades  

Atributs  

veri f i cats  

per cada  

operació 

Tota l  

a tributs  

veri f i catss

Núm ero d'  

inicdències  

% d'  

incidència  

1.Consta incorporat a l' expedient informe de RRHH 5 1 5 0 0,00%

2. Consta el lloc de treball a  la plantilla 5 1 5 2 40,00%

3.Consta  publicitat en les convocatòries  en el BOP 5 1 5 5 100,00%

4.Consta acta de Tribunal on  respecten els principis d' igualtat, mèrits i capacitat 5 1 5 0 0,00%

5.Les retribucions que consten en el contracte  s' ajusten al conveni d' aplicació 5 1 5 0 0,00%

 
 

Com es pot comprovar,  les contractacions per urgència suposen un percentatge molt 

elevat.  

 

 Variació de plantilles de personal.  

 
VARIACIÓ DE PLANTILLA DE PERSONAL  2019 núm. Total 

Núm. treballadors finals 2018 segons nòmina desembre 30

Baixes 4

Altes 9

VARIACIÓ 5

Núm. Treballadors finals 2019 segons nòmina desembre 35  
 

 

i) Anàlisi  de nòmines de personal  

 

 Conciliació de nòmina amb les previsions en la relació de personal integrant 

del pressupost  

 

S' ha aplicat sobre una mostra representada per  la nòmina d' abril  i la de setembre. El 

resultat és el següent: 

 

Conciliació  NÒMINA.conceptes retributius /quadre retribucions  sou base
TOTAL PREVIST 

EN RVLLT

TOTAL COMPUTAT EN 

NÒMINA

TOTAL PREVIST EN 

RVLLT

TOTAL COMPUTAT 

EN NÒMINA

PRESIDENT 3.211,11 3.211,11 3.211,11 2.782,96

1. FUNCIONARIS

       -TOTAL BASIQUES A1 1.554,41 1.554,41 1.554,41 1.558,22

       -TOTAL BASIQUES  A2

       -TOTAL BASIQUES C1 981,37 981,37 803,57 803,53

2. FUNCIONARIS INTERINS

3. LABORAL FIXE 42.656,66 42.155,59 44.889,33 46.053,07

4. LABORAL TEMPORAL

5. PERSONAL LABORAL EVENTUAL 5.300,00 0,00 5.300,00 0,00

TOTAL 53.703,55       47.902,48                55.758,42               51.197,78           

NOMINA ABRIL 2019 NÒMINA  SETEMBRE 2019

 
 

Les variacions més importants les trobem amb el personal laboral. La diferència del mes 

de setembre respon a la baixa del President per canvi de legislatura i  a les retribucions 

variables  per nocturnitat. 

 

També s'observa que pel que respecte a personal  eventual ,  no s' han disposat   els 

crèdits pressupostaris atès el caràcter no retribuït del càrrec en l' exercici.  

 

 Anàlisis de retribucions variables  en nòmines mensuals  

 

Pel que respecte a les retribucions variables,  només s'aproven a banda les dietes, els 

quilometratges i la productivitat dels treballadors. Es comprova en el moment de 

comptabilització de les nòmines que les variables s' ajusten a les previsions establertes 

en conveni.  



 
 
 

 

 
 

 

 Resultat dels controls i aspectes formals dels expedients de nòmina 

 

FISCALITZACIO FORMAL DE NÒMINES SI NO SI NO SI NO 

1. Les nòmines estan signades per l' órgan responsable de la formació (tècnic) X X X

2.  S' aproven per órgan competent ( gerència) X X X

3. Variacions: L´expedient incorpora  la totalitat de resolucions que  concilien el 

parte de variacions que s' hi contenen X X X

MES: ABRIL 2019 MES: SETEMBRE 2019 MES: DESEMBRE 2019

RESULTAT CONTROL RESULTAT CONTROL RESULTAT CONTROL

 
 

 

El nivell d' incidència  és el següent : 

 

ÂREES OBJECTE DE REVISIÓ 

Número d' 

operacions 

analitzades 

Atributs verificats per 

cada operació 

Total atributs 

verificatss

Número d' 

inicdències 

% d' 

incidència 

Signatura de nòmines 3 3 9 1 11%

Aprovació  formal 3 3 9 0 0

Variacions de nòmines 3 3 9 3 33%  
  

Bàsicament el trobem en el tema de variacions en les nòmines i és degut a que l' informe 

tècnic de l' àrea de recursos humans no especifica amb detall les regularitzacions de 

nòmines que corresponen al mes anterior. 

 

j) Anàlisi  de les autoritzacions per formació del personal : 

 

El quadre següent  dona detall de les formacions que han estat autoritzades al personal  

durant l' exercici actual i l' anterior  

 



 
 
 

 

 
 

Data Centre Contingut Import
30/01/2018 CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE BARCELONA Eines  avançades  d'excel  2007   INICI: 09022018 175,50 €         

23/02/2018 CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE BARCELONA Curs :nova legis lació sobre protecció de 184,50 €         

28/02/2018 FUNDACIÓN ESADE FORMACIÓ MARIA TERESA CORPORATE COMPLIENCE BCN ed2 2.950,00 €      

31/01/2018 UNIMAT PREVENCIÓN, S.L. FORMACIÓ SEGURETAT SAIBO JUWARA 170,00 €         

31/01/2018 UNIMAT PREVENCIÓN, S.L. FORMACIÓ PLATAFORM ELEVA TREBALLADOR ANDRÉS CASTRO 170,00 €         

31/01/2018 UNIMAT PREVENCIÓN, S.L. FORMACIÓ TREBALLS ALÇADA TREBALLADOR ANDRÉS CASTRO 170,00 €         

12/04/2018 CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE BARCELONA Apl icació del  Lean a  processos  adminis tr 211,50 €         

16/04/2018 UNIMAT PREVENCIÓN, S.L. FORMACIÓ PREVENCIÓ RISCOS ANDRÉS CASTRO 198,00 €         

31/05/2018 CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE BARCELONA

Curs : Adminis t. i  gestiÓ temps  i  es trés . INICI: 13/06/2018, FI: 

20/06/2018, DURADA: 12H. 243,00 €         

13/06/2018 CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE BARCELONA Curs :Iniciació a  l 'Excel  INICI: 26/06/2018, FI: 03/07/2018, DURADA: 10H. 139,50 €         

04/07/2018 FUNDACIO BOSCH I GIMPERA JORNADA BIOMETA 2018 JOSEP BENACH 266,20 €         

04/07/2018 FUNDACIO BOSCH I GIMPERA JORNADA BIOMETA 2018 GERMÁN GARCÍA 266,20 €         

24/09/2018 UNIMAT PREVENCIÓN, S.L. FORMACIÓ PREVENCIÓ INCENDIS 617,10 €         

31/10/2018 ESCOLA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA

Sess ió el  tractament de dades  personals  a  

l 'Adminis tració_20316/2018-1 (35€/h x 10 a lumnes) 350,00 €         

07/11/2018 IMF INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL, SL

FORMACIÓ ""NOVA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC"" PATRICIA 

GONZÀLEZ. 150,00 €         

29/11/2018 RIZOMA EDUCACIO TRANFERENCIA SL

INSCRIPCIÓ AL CONGRÉS NACIONAL D'EDUCACIÓ AMBIENTAL 2018 

(GIRONA 16 I  17 NOVEMBRE-2018) 30,00 €           

31/10/2018 UNIVERSITAT DE BARCELONA

PAGAMENT TAXA MATRICULA UAB VANESSA ABAD - PROGRAMA DE 

DOCTORAT EN CIENCIA I  TECNOLOGIA AMBIENTALS 546,01 €         

TOTAL 2018 6.837,51 €      

06/03/2019 FUNDACIÓ FIRA DE GIRONA

INSCRIPCIÓ WASTEINPROGRESS'19 VANESSA ABAD - FORUM 

INTERNACIONAL DE GESTIO DE RESIDUS MUNICIPALS 19 189,57 €         

15/03/2019 SETEGAR 2002, SL CURS FORMACIÓ CARRETILLER (A. CASTRO) 100,00 €         

05/03/2019 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA - UPC PRIMER PAGAMENT MÀSTER GERMÁN GARCIA 973,12 €         

30/04/2019 IFTEM ALMACENÀTICA, SL FORMACIÓ PALA CARREGADORA ANDRÉS CASTRO 600,00 €         

30/05/2019 CENTRO DE ESTUDIOS ENERGIAS RENOVABLES

VICTOR TRUJILLO RODRIGUEZ - CURS DE BIOMETANIZACION Y 

VALORACION ENERGIA DE RESIDUOS EXP. X2019000069 170,00 €         

04/06/2019 CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE BARCELONA

Curs :eines  avançades  Excel  INICI: 03/05/2019,  FI: 17/05/2019,  DURADA: 

15H (Encarna de Vicente). 175,50 €         

04/06/2019 CENTRO DE ESTUDIOS ENERGIAS RENOVABLES CURS BIOMETANITZACIÓ - ALBERT SANJOSÉ MARQUINO 170,00 €         

04/06/2019 PERADEJORDI PROYECTOS E INFORMES, SL CURS PRL 50H ON LINE (MARIA GALÍ I  MARIA MARÍN) 390,00 €         

18/06/2019 COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE BARCELONA

CURS DE FORMACIÓ DE CONTRACTES TECNOLÒGICS PER LA TREBALLADORA 

PATRICIA GONZALEZ EXP. X2019000119 175,00 €         

17/07/2019 ATEGRUS ASOCIACION TECNICA PARA LA GESTION DE RESIDUOS,Y MEDIOAMBIENTE

ASSISTÈNCIA A CONGRÉS INTERNACIONAL WORLD CONGRES ISWA 2019 

EXP. X2019000171 1.400,00 €      

08/08/2019 FUNDACIÓN ESADE

MATRICULACIÓ I REALITZACIÓ DEL MÀSTER DE DIRECCIÓ PÚBLICA ESADE 

PEL CURS 19/20 PER LA SRA. VANESSA ABAD 14.900,00 €    

08/08/2019 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA - UPC

MATRICULA 2on QUATRIMESTRE MASTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA 

D'ORGANITZACIÓ GERMAN GARCIA 1.118,74 €      

20/09/2019 ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS

EXP. X2019000234 ACCIÓ FORMATIVA POSTGRAU EN CONTRACTACIÓ 

ADMINISTRATIVA DELS ENS LOCALS IV ED. PER PG 800,00 €         

12/11/2019 FUNDACIO BOSCH I GIMPERA

VIII  Jornada sobre gestión y tratamiento de lodos  (EDAR 2019). 

(Barcelona, 20 de noviembre de 2019)-Vanessa  Abad 236,96 €         

19/12/2019 SETEGAR 2002, SL CURS FORMACIÓ CARRETILLA (M. GALÍ) 100,00 €         

31/12/2019 IFTEM ALMACENÀTICA, SL

CURS OPERADOR DE PALA CARREGADORA (MARIA GALÍ I  MARIA MARÍN) 

(X2019000383) 800,00 €         

TOTAL 2019 22.298,89 €     
La comparativa  permet apreciar un increment quantitatiu  de l' import total dels  cost 

dels cursos.  

El conveni de personal del Consorci preveu a l'article 41 el dret dels empleats a la 

promoció, formació i perfeccionament constant. També preveu que anualment s'aprovi 

un pla de formació  alhora que de forma individualitzada contempla el dret d'atorgar 

formacions especialitzades que poden concedir-se a valoració de l' empresa.  

Es considera que cal racionalitzar la despesa  d'aquesta naturalesa i limitar-la a despesa 

l’aprofitament de la qual, sigui estrictament indispensable pel lloc de treball que es 

realitza en el Consorci i no  de caràcter general  amb aprofitament individual que 

fàcilment  suposi una avantatja  particular  i discriminatòria pel damunt de l'interès públic 

que ha de limitar l'opció de la realització d' aquestes formacions de caràcter general.  

 

 Resultats 

 

- Es conclou que les consignacions inicials han estat les adequades a les despeses 

estimades, que han estat suficients per atendre les necessitats de personal que s'han  

produït fins a la finalització de l'exercici. 

 

- Pel que fa als instruments d’organització, es valora que no donen compliment als 

requisits bàsics  i essencials determinats  en la normativa  de personal al servei del 

sector públic. 

 



 
 
 

 

 
 

- Respecte a les formacions de personal , es considera que cal acotar-ne l´abast, el 

contingut  i l´import.  

 

           

A.2 CONTRACTACIÓ  

2.1 CONTRACTES MENORS 

 

S' han analitzat els expedients iniciats i adjudicats durant l' exercici 2019. El nombre 

total d' informes emesos per la intervenció en relació a aquests contractes ha estat de 

vuitanta cinc, d' acord amb el quadre següent : 

 

 
NUMERO  D'  

OPERACIONS % SOBRE TOTAL ÀREA GESTORA IMPORT  TOTAL 

0 0,00% RECOLLIDA SELECTIVA 0,00 €

0 0,00% RECOLLIDES DE CONVENIS 0,00 €

1 1,18% DEIXALLERIES 18.968,39 €

49 57,65% TRACTAMENT DE RESIDUS 204.801,14 €

35 41,18% ADMINISTRACIÓ GENERAL 104.039,73 €

85 100% 327.809,26 €  
 

S' ha acumulat els imports adjudicats  classificant per  proveïdor/tercer i import acumulat  

any, el que ha permès  posar de manifest els contractes menors formalitzats amb 

proveïdors que han superat els límits de contractació permesos en normativa de la LCSP. 

El resultat del control ha estat : 

 
dni/c if NATURALESA SERVEI 

Contracte formal Contracte menor 

A25530163 SERVEI DE FRACCIÓ LLEUGERA I DIGEST JUNY 2019 12/07/2019 26.712,57 €

IMPORT FACTURAT 2019

 
 

Només s' ha trobat un proveïdor  amb aquesta situació,  i per tant no es produeix una 

incidència significativa a quest nivell. Respecte a la comparativa de successió de 

contractes  que si bé no superen els límits de la contractació menor si que es reiteren en 

el temps, trobem els següents supòsits : 

 

dni/c if NATURALESA SERVEI total  fac turat 2018 total  fac turat 2019

B60230950 SUMINSTRAMENT EPIS I NETEJA PLANTA 4.535,17 € 4.258,19 €

B20620944 SUBMINISTRAMENT FLOCULANT 0,00 € 12.750,00 €

A25027145 SUMINISTRAMENT MATERIAL INFORMÀTIC 0,00 € 14.670,10 €

B08909004 SERVEI DE CÒPIES EN B/N I COLOR FOTOCÒPIADORA 729,41 € 1.117,65 €

G61784898 SERVEI MANTENIMENT JARDINERIA I MAGATZEM 14.023,87 € 6.173,18 €

B60163052 SUBMINISTRAMENT VESTUARI PLANTA 2.733,56 € 1.269,67 €

A08447369 SERVEI DE SUBSCRIPCIÓ AL 9NOU 163,46 € 163,46 €

B73619215 SERVEI DE TELEFONIA -VOZELIA 2.260,85 € 2.304,17 €

 
 

 2.2 CONTRACTES ADJUDICATS PER PROCEDIMENTS DIFERENTS AL 

MENOR  

 

A continuació, s'efectua una anàlisi dels aspectes més destacats de la contractació  per 

procediments diferents al menor. La mostra utilitzada  ha estat de dotze expedients 

escollits a l'atzar, corresponents a un de cada mes durant l' exercici  

 

 Mostra 

Les verificacions realitzades  i el resultat obtingut consta en  els quadres següents: 



 
 
 

 

 
 

1. CONTRACTE DISSENY  SUBMINISTRAMENT I  MUNTATG E D' ELEMENTS DE SENYALITZ ACIO VERTICAL I  RETOLACIÓ DEIXALLERIES

COMPROVACIONS EF ECTUADES COMPLEIX

NO 

COMPLEIX NO CONSTA 

1. CONSTA A L' EXPEDIENT INFORME DE NECESSITAT DEL SERVEI A CONTRACTAR X

2. INFORME DE SECRETARIA signat  (Disp. Adic. LCSP) X

3. COMPROVACIÓ DE COMPLIMENT DE PLECS S/ CONTRACTE  PRINCIPAL 

3.1 EL VALOR ESTIMAT  QUE CONSTA EN ELS PLECS ES <= VALOR ASSIGNAT EN EL CONTRACTE X

3.2 LA DURADA DEL CONTRACTE QUE CONSTA EN ELS PLECS <= DURADA PREVISTA EN EL CONTRACTE X

3.3 CONSTA INCORPORAT A L'EXPEDIENT CERTIFICAT POSITIU DE L' EMPRESA DE TROBAR-SE AL CORRENT AMB LA SS X

3.4 CONSTA INCORPORAT A L' EXPEDIENT DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA D' HAVER CONSTITUIT  GARANTIA DEFINITIVA X

   3.5.CONSTA CONTRACTE SIGNAT X

CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT I  TRANSPORT DE PALET ESTELLAT A  LA PLANTA

COMPROVACIONS EF ECTUADES COMPLEIX

NO 

COMPLEIX NO CONSTA 

1. CONSTA A L' EXPEDIENT INFORME DE NECESSITAT DEL SERVEI A CONTRACTAR X

2. INFORME DE SECRETARIA signat  (Disp. Adic. LCSP) X

3. COMPROVACIÓ DE COMPLIMENT DE PLECS S/ CONTRACTE  PRINCIPAL 

3.1 EL VALOR ESTIMAT  QUE CONSTA EN ELS PLECS ES <= VALOR ASSIGNAT EN EL CONTRACTE X

3.2 LA DURADA DEL CONTRACTE QUE CONSTA EN ELS PLECS <= DURADA PREVISTA EN EL CONTRACTE X

3.3 CONSTA INCORPORAT A L'EXPEDIENT CERTIFICAT POSITIU DE L' EMPRESA DE TROBAR-SE AL CORRENT AMB LA SS X

3.4 CONSTA INCORPORAT A L' EXPEDIENT DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA D' HAVER CONSTITUIT  GARANTIA DEFINITIVA X

   3.5.CONSTA CONTRACTE SIGNAT X

CONTRACTACIÓ RETIRADA TRANSPORT I  TRACTAMENT DE REBU IG  INERT A LA PLANTA

COMPLEIX

NO 

COMPLEIX NO CONSTA 

1. CONSTA A L' EXPEDIENT INFORME DE NECESSITAT DEL SERVEI A CONTRACTAR X

2. INFORME DE SECRETARIA signat  (Disp. Adic. LCSP) X

3. COMPROVACIÓ DE COMPLIMENT DE PLECS S/ CONTRACTE  PRINCIPAL 

3.1 EL VALOR ESTIMAT  QUE CONSTA EN ELS PLECS ES <= VALOR ASSIGNAT EN EL CONTRACTE X

3.2 LA DURADA DEL CONTRACTE QUE CONSTA EN ELS PLECS <= DURADA PREVISTA EN EL CONTRACTE X

3.3 CONSTA INCORPORAT A L'EXPEDIENT CERTIFICAT POSITIU DE L' EMPRESA DE TROBAR-SE AL CORRENT AMB LA SS X

3.4 CONSTA INCORPORAT A L' EXPEDIENT DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA D' HAVER CONSTITUIT  GARANTIA DEFINITIVA X

   3.5.CONSTA CONTRACTE SIGNAT X

CONTRACTACIÓ DE PORTERIA I  CONTROL D' ACCESSOS 

COMPLEIX

NO 

COMPLEIX NO CONSTA 

1. CONSTA A L' EXPEDIENT INFORME DE NECESSITAT DEL SERVEI A CONTRACTAR X

2. INFORME DE SECRETARIA signat  (Disp. Adic. LCSP) X

3. COMPROVACIÓ DE COMPLIMENT DE PLECS S/ CONTRACTE  PRINCIPAL 

3.1 EL VALOR ESTIMAT  QUE CONSTA EN ELS PLECS ES <= VALOR ASSIGNAT EN EL CONTRACTE X

3.2 LA DURADA DEL CONTRACTE QUE CONSTA EN ELS PLECS <= DURADA PREVISTA EN EL CONTRACTE X

3.3 CONSTA INCORPORAT A L'EXPEDIENT CERTIFICAT POSITIU DE L' EMPRESA DE TROBAR-SE AL CORRENT AMB LA SS X

3.4 CONSTA INCORPORAT A L' EXPEDIENT DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA D' HAVER CONSTITUIT  GARANTIA DEFINITIVA X

   3.5.CONSTA CONTRACTE SIGNAT X

CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT TRASPORT I  DESCARREG A DE CAIXES OBERTES METAL·LIQU ES PER DEIXALLERIES

COMPROVACIONS EF ECTUADES COMPLEIX

NO 

COMPLEIX NO CONSTA 

1. CONSTA A L' EXPEDIENT INFORME DE NECESSITAT DEL SERVEI A CONTRACTAR X

2. INFORME DE SECRETARIA signat  (Disp. Adic. LCSP) X

3. COMPROVACIÓ DE COMPLIMENT DE PLECS S/ CONTRACTE  PRINCIPAL 

3.1 EL VALOR ESTIMAT  QUE CONSTA EN ELS PLECS ES <= VALOR ASSIGNAT EN EL CONTRACTE X

3.2 LA DURADA DEL CONTRACTE QUE CONSTA EN ELS PLECS <= DURADA PREVISTA EN EL CONTRACTE X

3.3 CONSTA INCORPORAT A L'EXPEDIENT CERTIFICAT POSITIU DE L' EMPRESA DE TROBAR-SE AL CORRENT AMB LA SS X

3.4 CONSTA INCORPORAT A L' EXPEDIENT DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA D' HAVER CONSTITUIT  GARANTIA DEFINITIVA X

   3.5.CONSTA CONTRACTE SIGNAT X

CONTRACTACIÓ SERVEIS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS  EN  L' ESPECIALITAT DE V IG ILÀNCIA I  SALUT

COMPLEIX

NO 

COMPLEIX NO CONSTA 

1. CONSTA A L' EXPEDIENT INFORME DE NECESSITAT DEL SERVEI A CONTRACTAR X

2. INFORME DE SECRETARIA signat  (Disp. Adic. LCSP) X

3. COMPROVACIÓ DE COMPLIMENT DE PLECS S/ CONTRACTE  PRINCIPAL 

3.1 EL VALOR ESTIMAT  QUE CONSTA EN ELS PLECS ES <= VALOR ASSIGNAT EN EL CONTRACTE X

3.2 LA DURADA DEL CONTRACTE QUE CONSTA EN ELS PLECS <= DURADA PREVISTA EN EL CONTRACTE X

3.3 CONSTA INCORPORAT A L'EXPEDIENT CERTIFICAT POSITIU DE L' EMPRESA DE TROBAR-SE AL CORRENT AMB LA SS X

3.4 CONSTA INCORPORAT A L' EXPEDIENT DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA D' HAVER CONSTITUIT  GARANTIA DEFINITIVA X

   3.5.CONSTA CONTRACTE SIGNAT X

CONTRACTACIÓ SERVEI DE MANTENIMENT INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE  BAIXA TENSIÓ -  LOT 2

COMPLEIX

NO 

COMPLEIX NO CONSTA 

1. CONSTA A L' EXPEDIENT INFORME DE NECESSITAT DEL SERVEI A CONTRACTAR X

2. INFORME DE SECRETARIA signat  (Disp. Adic. LCSP) X

3. COMPROVACIÓ DE COMPLIMENT DE PLECS S/ CONTRACTE  PRINCIPAL 

3.1 EL VALOR ESTIMAT  QUE CONSTA EN ELS PLECS ES <= VALOR ASSIGNAT EN EL CONTRACTE X

3.2 LA DURADA DEL CONTRACTE QUE CONSTA EN ELS PLECS <= DURADA PREVISTA EN EL CONTRACTE X

3.3 CONSTA INCORPORAT A L'EXPEDIENT CERTIFICAT POSITIU DE L' EMPRESA DE TROBAR-SE AL CORRENT AMB LA SS X

3.4 CONSTA INCORPORAT A L' EXPEDIENT DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA D' HAVER CONSTITUIT  GARANTIA DEFINITIVA X

   3.5.CONSTA CONTRACTE SIGNAT X

CONTRACTACIÓ SERVEI DE MANTENIMENT INSTAL·LACIÓ SISTEMA CONTRA INCÈNDIS LOT 5

COMPLEIX

NO 

COMPLEIX NO CONSTA 

1. CONSTA A L' EXPEDIENT INFORME DE NECESSITAT DEL SERVEI A CONTRACTAR X

2. INFORME DE SECRETARIA signat  (Disp. Adic. LCSP) X

3. COMPROVACIÓ DE COMPLIMENT DE PLECS S/ CONTRACTE  PRINCIPAL 

3.1 EL VALOR ESTIMAT  QUE CONSTA EN ELS PLECS ES <= VALOR ASSIGNAT EN EL CONTRACTE X

3.2 LA DURADA DEL CONTRACTE QUE CONSTA EN ELS PLECS <= DURADA PREVISTA EN EL CONTRACTE X

3.3 CONSTA INCORPORAT A L'EXPEDIENT CERTIFICAT POSITIU DE L' EMPRESA DE TROBAR-SE AL CORRENT AMB LA SS X

3.4 CONSTA INCORPORAT A L' EXPEDIENT DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA D' HAVER CONSTITUIT  GARANTIA DEFINITIVA X

   3.5.CONSTA CONTRACTE SIGNAT X

CONTRACTACIÓ SERVEI DE CONTROL D' AUS AL CCTRVO -  F ALCONERIA

COMPLEIX

NO 

COMPLEIX NO CONSTA 

1. CONSTA A L' EXPEDIENT INFORME DE NECESSITAT DEL SERVEI A CONTRACTAR X

2. INFORME DE SECRETARIA signat  (Disp. Adic. LCSP) X

3. COMPROVACIÓ DE COMPLIMENT DE PLECS S/ CONTRACTE  PRINCIPAL 

3.1 EL VALOR ESTIMAT  QUE CONSTA EN ELS PLECS ES <= VALOR ASSIGNAT EN EL CONTRACTE --

3.2 LA DURADA DEL CONTRACTE QUE CONSTA EN ELS PLECS <= DURADA PREVISTA EN EL CONTRACTE --

3.3 CONSTA INCORPORAT A L'EXPEDIENT CERTIFICAT POSITIU DE L' EMPRESA DE TROBAR-SE AL CORRENT AMB LA SS --

3.4 CONSTA INCORPORAT A L' EXPEDIENT DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA D' HAVER CONSTITUIT  GARANTIA DEFINITIVA --

   3.5.CONSTA CONTRACTE SIGNAT --

X2019000040 -C12-19

X2019000039 -  C15-19

X2019000050 -  C21-19

X20190000050 -  C21-19

X20190000314 -  C32-19

X2019000011 -  C10-19

X2019000017 -C14-19

X2019000018  -  C07-19

X2019000043 -  C04-19

 



 
 
 

 

 
 

CONTRACTACIÓ MANTENIMENT, INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZ ACIÓ I  RENOVACIÓ D' AIRE-  LOT 3

COMPLEIX

NO 

COMPLEIX NO CONSTA 

1. CONSTA A L' EXPEDIENT INFORME DE NECESSITAT DEL SERVEI A CONTRACTAR X

2. INFORME DE SECRETARIA signat  (Disp. Adic. LCSP) X

3. COMPROVACIÓ DE COMPLIMENT DE PLECS S/ CONTRACTE  PRINCIPAL 

3.1 EL VALOR ESTIMAT  QUE CONSTA EN ELS PLECS ES <= VALOR ASSIGNAT EN EL CONTRACTE X

3.2 LA DURADA DEL CONTRACTE QUE CONSTA EN ELS PLECS <= DURADA PREVISTA EN EL CONTRACTE X

3.3 CONSTA INCORPORAT A L'EXPEDIENT CERTIFICAT POSITIU DE L' EMPRESA DE TROBAR-SE AL CORRENT AMB LA SS X

3.4 CONSTA INCORPORAT A L' EXPEDIENT DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA D' HAVER CONSTITUIT  GARANTIA DEFINITIVA X

   3.5.CONSTA CONTRACTE SIGNAT X

CONTRACTACIÓ SERVEIS AUXILIARS DE MANTENIMENT DEL DIG ESTOR DE LA PLANTA LOT 1 INERTITZ ACIÓ I  LOT  2 NETEJA

COMPLEIX

NO 

COMPLEIX NO CONSTA 

1. CONSTA A L' EXPEDIENT INFORME DE NECESSITAT DEL SERVEI A CONTRACTAR X

2. INFORME DE SECRETARIA signat  (Disp. Adic. LCSP) X

3. COMPROVACIÓ DE COMPLIMENT DE PLECS S/ CONTRACTE  PRINCIPAL 

3.1 EL VALOR ESTIMAT  QUE CONSTA EN ELS PLECS ES = VALOR ASSIGNAT EN EL CONTRACTE X

3.2 LA DURADA DEL CONTRACTE QUE CONSTA EN ELS PLECS = DURADA PREVISTA EN EL CONTRACTE X

3.3 CONSTA INCORPORAT A L'EXPEDIENT CERTIFICAT POSITIU DE L' EMPRESA DE TROBAR-SE AL CORRENT AMB LA SS X

3.4 CONSTA INCORPORAT A L' EXPEDIENT DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA D' HAVER CONSTITUIT  GARANTIA DEFINITIVA X

   3.5.CONSTA CONTRACTE SIGNAT X

CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT D' EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIV IDUAL I  VESTURARI LABORAL PEL CONSORCI  -  LOT 1 I  2

COMPLEIX

NO 

COMPLEIX NO CONSTA 

1. CONSTA A L' EXPEDIENT INFORME DE NECESSITAT DEL SERVEI A CONTRACTAR X

2. INFORME DE SECRETARIA signat  (Disp. Adic. LCSP) X

3. COMPROVACIÓ DE COMPLIMENT DE PLECS S/ CONTRACTE  PRINCIPAL 

3.1 EL VALOR ESTIMAT  QUE CONSTA EN ELS PLECS ES = VALOR ASSIGNAT EN EL CONTRACTE --

3.2 LA DURADA DEL CONTRACTE QUE CONSTA EN ELS PLECS = DURADA PREVISTA EN EL CONTRACTE --

3.3 CONSTA INCORPORAT A L'EXPEDIENT CERTIFICAT POSITIU DE L' EMPRESA DE TROBAR-SE AL CORRENT AMB LA SS --

3.4 CONSTA INCORPORAT A L' EXPEDIENT DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA D' HAVER CONSTITUIT  GARANTIA DEFINITIVA X

   3.5.CONSTA CONTRACTE SIGNAT --

X2019000050 -  C21-19

X2019000348 -  C33-2019

X20190000399 -  C34-2019

 
 

 
 Resultats  

 

El resum d' incidències detectades ha estat el següent: 

 

 
FASE Àrees objecte de revisió 

Atributs verif icats 

per  contracte
Unitats

Total atributs 

verif icats

Número d'  

inicdènc ies 
% d'  inc idènc ia 

1 Fase previa a la licitació 2 12 24 3 12,50%

2 Formalització de contracte 5 12 60 7 11,67%

7 84 10  
 

 

El nivell d' incidència és escassament significatiu. 

 

 

 

A continuació, s'efectua una anàlisi dels aspectes més destacats de la contractació  per 

procediments diferents al menor. La mostra utilitzada  ha estat de dotze expedients 

escollits a l'atzar, corresponents a un de cada mes durant l' exercici  

 
 Mostra 

Les verificacions realitzades  i el resultat obtingut consta en  els quadres següents: 



 
 
 

 

 
 

 



 
 
 

 

 
 

 
 

 Resultats  

 

El resum d' incidències detectades ha estat el següent: 

 

 
 

El nivell d' incidència és escassament significatiu. 

 
2.3 CONTRACTES COMPARTITS CGRVO-SAVOSA  

 

S' ha observat que s'està duent a terme una pràctica que consisteix en compartir 

determinats contractes de forma recíproca entre el CGRVO i SAVOSA. 

 

El detall de contractes que es troben en aquesta situació són els següents:  

 



 
 
 

 

 
 

1.       Contractes licitats pel Consorci que inclouen prestacions que es facturen a SAVO, SA

C03-19 Servei de Prevenció de Riscos i Conseller de Seguretat. Lot 1: Prevenció de riscos

C08-19 

Serveis de manteniment i conservació de la jardineria del CCTR del Consorci i de les deixalleries comarcals gestionades 

per SAVO, SA reservat a centres especials de treball d'iniciativa social. Lot 2: Manteniment i conservació de la jardineria 

de les instal·lacions de les deixalleries

C15-19 Serveis de prevenció de riscos laborals aliens en l'especialitat de vigilància de la salut per al Consorci i per a SAVO, SA

C21-19
Servei de manteniment de les instal·lacions del centre comarcal de tractamentd e residus del Vallès Oriental i les 

deixalleries del Consorci. - Lot 14: Manteniment instal·lació de la caldera i plaques solars

C21-19
Servei de manteniment de les instal·lacions del centre comarcal de tractamentd e residus del Vallès Oriental i les 

deixalleries del Consorci. - Lot 5: Manteniment instal·lacions contra incendis, i senyalització d’emergència.

C21-19
Servei de manteniment de les instal·lacions del centre comarcal de tractament de residus del Vallès Oriental i les 

deixalleries del Consorci. - Lot 3: Manteniment instal·lació de climatització i renovació d’aire.

C25-19 Subministrament de material d'oficina al Consorci i a SAVO, SA

C30-19
Serveis de manteniment de les instal·lacions del CCTRVO i les deixalleries del Consorci. Lot 5: Manteniment DDD 

(desinfecció, desratització, desinsectació)

C07-20

Serveis d'assessorament Fiscal per al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental i per Serveis Ambientals 

del Vallès Oriental Lot 1:Assessorament fiscal del Consorci i SAVO, SA. No adjudicat encara,(e n aquest cas s’ha de 

prevedure interfactuarcio.)

2.       Contractes licitats per SAVO, SA que inclouen prestacions que es facturen al Consorci.

S12-19
Subministrament d'eines, recanvis i consumibles al Consorci i a SAVO, SA. Lot 1: Recanvis de vehicles, greixos i olis, 

recanvis elèctrics i Adblue

S12-19
Subministrament d'eines, recanvis i consumibles al Consorci i a SAVO, SA. Lot 2:  Articles de ferreteria i recanvis de 

neteja industrial 

S13-19 Serveis de bugaderia per al Consorci i per SAVO, SA. Lot 1. Serveis de bugaderia per al Consorci 

S2/17 Acord marc Subministrament gasoil tipus A, B i C  
 

 

Es considera que aquesta pràctica s'ha de regularitzar en atenció a que suposa una  

anomalia  en aplicació dels principis generals de la contractació pública i també en 

aspectes fiscals  i de resultat econòmic.  

  

 

A.3 RECONEIXEMENT D' OBLIGACIONS 

 
 Mostra 

Integrada per la totalitat d'expedients tramitats  per  reconeixement i convalidació de 

factures per obres, serveis i subministres prestats sense cap tràmit d'expedient previ 

d'adjudicació.  

A partir de l' agrupació de les dades que consten en  cadascun dels expedient tramitats  

s'ha constatat la informació següent  : 

  1.Total factures per reconeixement/convalidació  tramitades durant l' exercici : 

448 

 2.Total import : 389.285,87 € 

 3. Relació de Proveïdors  i import adjudicat :79  

 

El detall facturat per proveïdor és el següent : 

 



 
 
 

 

 
 

Proveïdor Im port f acturat /any

SERVITRANSFER, S.L.U. 124.959,54 €

INTEGRA MGSI CET CATALUNYA, SL 82.989,01 €

SOLENIS HISPANIA, S.A. 36.634,01 €

SOREA, S.A. 22.532,22 €

CCB SERVEIS MEDIAMBIENTALS, SA 19.736,22 €

TALHER, S.A. 14.526,63 €

BRENNTAG QUÍMICA, S.A.U. 7.264,83 €

INNOVACIONES QUIMICAS BITAN, SL 6.042,48 €

XAVIER RAYMI MARATA 5.132,57 €

INMOVEIT SOLUTIONS, SL 4.648,97 €

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL 4.381,05 €

AROLA ADUANAS Y CONSIGNACIONES, S.L. 3.850,60 €

FUNDACIÓ ACCIÓ BAIX MONTSENY 3.772,27 €

COMERCIAL GUMMI, SA 3.358,51 €

GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A. 3.315,67 €

ABS INFORMÀTICA, S.L. 2.931,20 €

MARTÍNEZ ESPIN, ROSA 2.772,33 €

KAPPTIVE STUDIO, S.L. 2.636,18 €

Ibeca Catalana Ambiental, SL. 2.552,05 €

DURÁN-SINDREU ASESORES LEGALES Y TRIBUTARIOS, S.L.P 2.345,90 €

BUREAU VERITAS INSPECCIÓN Y TESTING, S.L. UNIPERSONAL 2.002,32 €

ADVOCATS I ASSESSORS, S.L. 1.783,12 €

SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM, S.L. 1.777,20 €

ACENS TECHNOLOGIES, SLU 1.742,22 €

VALLFOC, S.L. 1.553,74 €

SERTEC PESAGE, S.L. 1.551,86 €

INVINET SISTEMES 2003, S.L. 1.421,76 €

HIDRALAIR, SL 1.293,65 €

AJUNTAMENTS 1.293,23 €

SISTEMES I MÈTODES REPROGRÀFICS, S.L. 1.271,04 €

FUNDACIÓ APADIS 1.175,32 €

COMPAÑÍA AUXILIAR DE VERTEDEROS, S.A. 909,42 €

LLONCH-CLIMA, S.L. 848,29 €

MARINA MARTORI RUBIO 819,50 €

DESCOSITS BY APADIS, SLU 787,89 €

FERRETERIA MASPOR, S.A. 740,45 €

XALOC CLUB DE VIATGES, SA 693,86 €

LOCURA DIGITAL, SL 691,81 €

MULTISAC, S.L. 644,63 €

ANRENO, S.L. 581,41 €

DRÄGER SAFETY HISPANIA, S.A. 535,47 €

CERRAJERÍA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, SLU 527,24 €

JUANJO CALVO CALVO 485,77 €

OFIPRIX, SL 421,79 €

ENDESA ENERGIA XXI, SLU 398,23 €

RAMÓN BUSQUETS RIERA 390,98 €

PERADEJORDI PROYECTOS E INFORMES, SL 390,00 €

B2B PICKING CHANNEL DISTRIBUCION, SL 356,86 €

FREDERIC GUARDIOLA BLANCHART 351,12 €

FEMAREC, SCCL 339,70 €

CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, S.L. 332,31 €

PASTISSERIA VIÑALLONGA, S.L. 312,62 €

HERMES COMUNICACIONS, SA 308,05 €

FERRALLES BATLLE, SLU 304,64 €

BTI ON LINE, S.L. 283,06 €

LEFEBVRE EL DERECHO SA 233,02 €

AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA 220,37 €

SETEGAR 2002, SL 200,00 €

FUNDACIÓ FIRA DE GIRONA 189,57 €

VILLAVIATGES, SA 185,85 €

XARXA DE TURISME INDUSTRIAL DE CATALUNYA 177,72 €

ARUM CONSULTORIA AMBIENTAL, SL 175,69 €

CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE BARCELONA 175,50 €

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS 175,32 €

CENTRO DE ESTUDIOS ENERGIAS RENOVABLES 170,00 €

PREMSA D'OSONA, S.A. 169,22 €

WATERFIRE 155,98 €

ASOCIACION ESPAÑOLA MANTENIMIENTO 154,02 €

PLÀNOLS, S.L. 125,22 €

COMPANYIA GENERAL D'AIGÜES DE CATALUNYA, S.A. 123,01 €

COMUNICACIÓN PROFESIONAL, SL. 113,87 €

GUAL CENTRES DE JARDINERIA, SCP 102,81 €

FOCSA CONTRA INCENDIOS, SL 88,86 €

AIGUES POT.MILL.CARDEDEU, S.A. 80,84 €

PINEDA MASSIP, PERE 77,93 €

MOLLETIMPULSA,SL 76,16 €

AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA 51,80 €

COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE BEGUDES DEL VALLÈS, SA 12,27 €

TOTAL 388.937,83 €  
S'ha tramitat per aquest sistema tota factura registrada al sistema comptable per la que 

no  existia prèviament una adjudicació documentada. En el detall de la relació anterior, 



 
 
 

 

 
 

es comprova l'existència de determinats serveis o subministraments que poden tenir una 

consideració especial i que podrien haver-se tramitat  per bestreta de caixa fixe . 

 

També, entre les factures a reconeixement  hi ha els subministraments d'aigua a les 

deixalleries  municipals a les que es presta servei. En aquests supòsits  s' incorporen com 

a reconeixement si bé, per la seva naturalesa no  pot formular-se proposta prèvia o 

tramitar-se un contracte. Deduïdes de la relació  anterior les factures registrades 

d'aquesta naturalesa, el total de factures tramitades en reconeixement sobre el total de 

facturació anual es situaria en un 15,61%. Cal considerar aquest percentatge encara és 

prou significatiu. 

 

 Resultats  

Sobre el total de factures tramitades durant l'exercici els reconeixement han suposat un 

27,32 % . 
TOTAL factures tramitades en reconeixement  d' obligacions 448,00

TOTAL factures comptabilitzades en l' exercici 1.640,00

% incidència 27,32%  
 

 

A.4 BESTRETES DE CAIXA FIXA 

 

En  relació a les despeses abonades mitjançant el sistema de bestreta de caixa fixa, 

s’han analitzat totes les tramitades pels habilitats tenedors objecte de control i s’ha 

efectuat comprovació dels extrems següents: 

 

a) Que la naturalesa de les despeses revisades tenen la naturalesa prevista a l’article 

73.1 TRLRHL i són susceptibles de ser abonades mitjançant la bestreta de caixa fixa 

d’acord amb la Circular núm. 41/2013, sobre bestretes de caixa fixa. 

b) Que la imputació pressupostària és adequada a la naturalesa de la despesa. 

c) Que consta annexa la documentació requerida per a la seva justificació en atenció a 

la tipologia de despesa tramitada. 

 

Els treballs de fiscalització de la despesa abonada mitjançant el sistema de Bestreta de 

caixa fixa s’han desenvolupat sobre el total de les operacions d’aquesta tipologia 

tramitades durant el l’exercici 2019  pels diferents centres gestors fiscalitzats i que 

consten a continuació, en número i import total, identificades per concepte. 

 

 



 
 
 

 

 
 

Clas. Econòmica/Concepte President (AC) Gerènc ia President (JD) Serveis administrac ió Total  general

2200 0,00 € 0,00 € 0,00 € 898,49 € 898,49 €

Material d'oficina ordinari, no inventariable 0,00 € 0,00 € 0,00 € 128,73 € 128,73 €

Material informàtic, no inventariable 0,00 € 0,00 € 0,00 € 769,76 € 769,76 €

2210 0,00 € 0,00 € 0,00 € 291,50 € 291,50 €

Combustible i carburants 0,00 € 0,00 € 0,00 € 291,50 € 291,50 €

2220 0,00 € 0,00 € 0,00 € 34,73 € 34,73 €

Despeses postals, missatgeria i altres similars 0,00 € 0,00 € 0,00 € 34,73 € 34,73 €

2260 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.040,73 € 2.040,73 €

Atencions protocol·làries i representatives 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.040,73 € 2.040,73 €

2269 0,00 € 0,00 € 0,00 € 737,60 € 737,60 €

Altres despeses diverses 0,00 € 0,00 € 0,00 € 737,60 € 737,60 €

2301 0,00 € 4.353,60 € 605,26 € 0,00 € 4.958,86 €

Dietes del personal directiu 0,00 € 4.353,60 € 605,26 € 0,00 € 4.958,86 €

2302 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Dietes del personal d'oficines 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2311 0,00 € 1.321,43 € 142,87 € 45,65 € 1.509,95 €

Locomoció i desplaçament del personal directiu 0,00 € 1.321,43 € 142,87 € 45,65 € 1.509,95 €

2312 0,00 € 0,00 € 0,00 € 154,08 € 154,08 €

Locomoció i desplaçament del personal d'explotació 0,00 € 0,00 € 0,00 € 149,78 € 149,78 €

Locomoció i desplaçament del personal d'oficines 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4,30 € 4,30 €

3490 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18,00 € 18,00 €

Altres despeses financeres 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18,00 € 18,00 €

TOTAL GENERAL 0,00  € 5.675,03  € 748,13  € 4.220,78  € 10.643,94  €  
 

 

Respecte a la incidència de tiquets  sobre totals de bestreta. S' ha comprovat en la 

bestreta de juny  dels dos habilitats següent , essent el resum  el següent : 

 

HABILITAT

Total despesa              

BCF JUNY 

Operacions 

TIQUETS % incidència 

Serveis Administració 477,66 € 9 1,88%

Gerència 397,89 € 0 0,00%

Presidència 3,75 € 0 0,00%

HABILITAT

Total despesa             

BCF SETEMBRE 

Operacions 

TIQUETS % incidència 

Serveis Administració 521,26 € 0 0,00%

Gerència 0,00 € 0 0,00%

Presidència 13,45 € 0 0,00%  
 

Es pot concloure que no hi ha pràcticament incidència. 

 

A.5 GESTIÓ D'INGRÉS  

 

El control en aquest apartat ha consistit en comprovar la correcta tramitació dels 

procediments que estableixen ingressos en aquells aspectes no sotmesos a control previ  

 

La població objecte de control ha estat constituïda per les liquidacions tramitades durant 

l’exercici 2019 en el capítol 3 (Taxes i altres ingressos) i 4 (Transferències corrents, 

convenis pe prestació de serveis ) de la classificació econòmica d’ingressos.  

 

 
 Preus públics  

 

La mostra  s' ha extret de filtre del sistema  de gestió administrativa i es correspon al 

primer expedient d' aquesta naturalesa tramitat amb caràcter mensual. 

 

La informació que s' ha validat  de la mostra s' incorpora en el quadres següents : 

 



 
 
 

 

 
 

X20190000227

AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS

PREUS PÚBLICS I TAXES 2019 Del Servei  de Tractament de la Fracc ió O rgànica dels munic ipis consorc iats (O rd.5).

1.l´import de la liquidació s' ha adeqüat  a les  ordenances fiscals X

2.La liquidació ha estat notificada dins  un termini inferior als quinze dies d'adopció de l' acord X

3.Que consta incorporat a l' expedient  document comptable de dret reconegut X

4.El  cobrament  s' ha realitzat dins dels dos mesos d' ença de la notificació X

X20190000227

AJUNTAMENT DE CASTELLTERÇO L

PREUS PÚBLICS I TAXES 2019 Del Servei  de Tractament de la Fracc ió O rgànica dels munic ipis consorc iats (O rd.5).

1.l´import de la liquidació s' ha adeqüat  a les  ordenances fiscals X

2.La liquidació ha estat notificada dins  un termini inferior als quinze dies d'adopció de l' acord X

3.Que consta incorporat a l' expedient  document comptable de dret reconegut X

4.El  cobrament  s' ha realitzat dins dels dos mesos d' ença de la notificació X

X201900000264

AJUNTAMENT DE L'AMETLLA DEL VALLÈS

PREUS PÚBLICS I TAXES 2019 Del Servei  de Tractament de la Fracc ió O rgànica dels munic ipis consorc iats (O rd.5).

1.l´import de la liquidació s' ha adeqüat  a les  ordenances fiscals X

2.La liquidació ha estat notificada dins  un termini inferior als quinze dies d'adopció de l' acord X

3.Que consta incorporat a l' expedient  document comptable de dret reconegut X

4.El  cobrament  s' ha realitzat dins dels dos mesos d' ença de la notificació X

X20190000292

AJUNTAMENT DE LLIÇÀ DE VALL

PREUS PÚBLICS I TAXES 2019 Del Servei  de Tractament de la Fracc ió O rgànica dels munic ipis consorc iats (O rd.5).

1.l´import de la liquidació s' ha adeqüat  a les  ordenances fiscals X

2.La liquidació ha estat notificada dins  un termini inferior als quinze dies d'adopció de l' acord X

3.Que consta incorporat a l' expedient  document comptable de dret reconegut X

4.El  cobrament  s' ha realitzat dins dels dos mesos d' ença de la notificació X

X20190000376

AJUNTAMENT DE MO NTO RNÈS DEL VALLÈS

PREUS PÚBLICS I TAXES 2019 Del Servei  de Tractament de la Fracc ió O rgànica dels munic ipis consorc iats (O rd.5).

1.l´import de la liquidació s' ha adeqüat  a les  ordenances fiscals X

2.La liquidació ha estat notificada dins  un termini inferior als quinze dies d'adopció de l' acord X

3.Que consta incorporat a l' expedient  document comptable de dret reconegut X

4.El  cobrament  s' ha realitzat dins dels dos mesos d' ença de la notificació X

X20190000377

AJUNTAMENT DE SANT CELO NI

PREUS PÚBLICS I TAXES 2019 Del Servei  de Tractament de la Fracc ió O rgànica dels munic ipis consorc iats (O rd.5).

1.l´import de la liquidació s' ha adeqüat  a les  ordenances fiscals X

2.La liquidació ha estat notificada dins  un termini inferior als quinze dies d'adopció de l' acord X

3.Que consta incorporat a l' expedient  document comptable de dret reconegut X

4.El  cobrament  s' ha realitzat dins dels dos mesos d' ença de la notificació X

RESULTAT CO NTRO L 

RESULTAT CO NTRO L 

CO MPLEIX NO  CO MPLEIX

RESULTAT CO NTRO L 

CO MPLEIX NO  CO MPLEIX

RESULTAT CO NTRO L 

CO MPLEIX NO  CO MPLEIX

RESULTAT CO NTRO L 

CO MPLEIX NO  CO MPLEIX

CO MPLEIX NO  CO MPLEIX

RESULTAT CO NTRO L 

CO MPLEIX NO  CO MPLEIX

 
 

 
 Convenis   

La  mostra  s' ha seleccionat a l'atzar, comprèn un expedient per mes (no es contemplen 

els mesos en els que no s' han tramitat cap)  entre els primers del període.  

 



 
 
 

 

 
 

X20190000227

AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS COMPLEIX NO COMPLEIX  

1.L´expedient incorpora el conveni  aprovat  signat X

2.Existeix en l' expedient informe del serveis tènics X

3.L´expedient incorpora document comptable pels drets a reconeixer del conveni aprovat X

X20190000227

AJUNTAMENT DE CASTELLTERÇOL COMPLEIX NO COMPLEIX  

1.L´expedient incorpora el conveni  aprovat  signat X

2.Existeix en l' expedient informe del serveis tènics X

3.L´expedient incorpora document comptable pels drets a reconeixer del conveni aprovat X

X20190000264

AJUNTAMENT DE L'AMETLLA DEL VALLÈS COMPLEIX NO COMPLEIX  

1.L´expedient incorpora el conveni  aprovat  signat X

2.Existeix en l' expedient informe del serveis tènics X

3.L´expedient incorpora document comptable pels drets a reconeixer del conveni aprovat X

X20190000292

AJUNTAMENT DE LLIÇÀ DE VALL COMPLEIX NO COMPLEIX  

1.L´expedient incorpora el conveni  aprovat  signat X

2.Existeix en l' expedient informe del serveis tènics X

3.L´expedient incorpora document comptable pels drets a reconeixer del conveni aprovat X

X20190000376

AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DEL VALLÈS COMPLEIX NO COMPLEIX  

1.L´expedient incorpora el conveni  aprovat  signat X

2.Existeix en l' expedient informe del serveis tènics X

3.L´expedient incorpora document comptable pels drets a reconeixer del conveni aprovat X

X20190000377

AJUNTAMENT DE SANT CELONI COMPLEIX NO COMPLEIX  

1.L´expedient incorpora el conveni  aprovat  signat X

2.Existeix en l' expedient informe del serveis tènics  X

3.L´expedient incorpora document comptable pels drets a reconeixer del conveni aprovat X

RESULTAT CONTROL 

RESULTAT CONTROL 

RESULTAT CONTROL 

RESULTAT CONTROL 

RESULTAT CONTROL 

RESULTAT CONTROL 

 
 

 
 Resultat del control  

 

ÂREES OBJECTE DE REVISIÓ  c ap CONCEPTE

Número d'  

operac ions 

analitzades 

Atributs 

verif icats 

per cada 

operac ió 

Total  

atributs 

verif icatss

Número d'  

inicdènc ies 

% d'  

inc idènc ia 

Preus públics III Taxa avaluació ambiental 6 4 24 8 33%

Transferències corrents IV Convenis de finançament de serveis 6 3 18 16 89%

 
 

 

Com es pot comprovar, el nivell d' incidència en els convenis es significatiu .L'anàlisi 

basat en aspectes formals determina que amb caràcter general no consta en l' expedient 

cap conveni  aprovat  i tampoc informe del servei gestor.  

 

En aquest apartat cal posar en valor el  que manifesta l' auditoria que va realitzar la 

Sindicatura de Comptes corresponent a l' exercici 2016 on s' indicava la procedència de 

que els preus que es facturen per serveis  mitjançant conveni  convindria que fossin 

aprovats com a preus públics tarifats. Aquesta situació no queda resolta durant l' exercici  

essent procedent tenir-ho present a efectes de regularització  

 

Per altra banda i pel que respecte a la tramitació de preus públics, es comprova manca 

de notificació de la liquidació. En aquest sentit  cal posar en relleu el fet de que la 

normativa ( article 46 del TRLLRHL) determina que  els deutes per preus públics  poden 

exigir-se per procediment administratiu de constrenyiment  el  que comporta que  

l'incompliment de pagament dels deutes a termini, porta implícit l' aplicació de recàrrecs 

de constrenyiment i els interessos de demora corresponents. No gestionar aquesta 



 
 
 

 

 
 

obligació legal comporta  perjudici econòmic per la institució alhora que suposa un 

greuge comparatiu  important per  aquells obligats que compleixen les seves obligacions 

a termini.  

 

 

A.6 FACTURACIÓ ELECTRÒNICA  

 

Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre 

comptable de factures en el Sector Públic, obliga a totes les entitats públiques a portar 

un registre de factures electrònic. L'organisme autònom no el té instaurat i per tant no 

dona compliment a aquesta normativa 

 

Respecte a les obligacions previstes també  en aquesta normativa  respecte als òrgans o 

les unitats administratives que tinguin atribuïda la funció de comptabilitat en les 

Administracions Públiques que han d'elaborar un informe trimestral amb la relació de les 

factures pel que fa a les quals hagin transcorregut més de tres mesos des que van ser 

anotades i no s'hagi efectuat el reconeixement de l'obligació pels òrgans competents 

 

S'informa per aquesta Intervenció, que l'import de factures  a les quals han transcorregut 

més de tres mesos des que van ser anotades i no s'hagi efectuat el reconeixement de 

l'obligació pels òrgans competents llança un total de 937.712,03 €, adjuntant-se la 

següent relació, informant-se del nombre de registre en el registre comptable de 

factures, data de registre, número de sèrie de factures de l'emissor import total de la 

factura i dies en excés de tràmit.  Les factures comptabilitzades en aquesta situació en  

son vint-i-dues , el que representa un 1,34% sobre el total de factures tramitades durant 

l' exercici.   

 

Núm factura Data entrada Proveïdor Import Data pagament Dies excés

F/2019/8 02/01/2019 ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL 50.401,07 06/05/2019 123

F/2019/19 04/01/2019 SOREA, S.A. 1.663,17 06/05/2019 121

F/2019/20 04/01/2019 ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL 551,54 06/05/2019 121

F/2019/36 08/01/2019 MULTISAC, S.L. 658,34 29/04/2019 109

F/2019/37 10/01/2019 RICOH,SISTEMAS UTE 198,36 29/04/2019 109

F/2019/42 12/01/2019 COMPAÑÍA AUXILIAR DE VERTEDEROS, S.A. 30.935,10 06/05/2019 112

F/2019/50 15/01/2019 FEMAREC, SCCL 11,00 06/05/2019 111

F/2019/62 17/01/2019 RICOH España S.L.U. 1.966,58 29/04/2019 98

F/2019/65 21/01/2019 CONSORCI DEFENSA CONCA DEL BESÒS 80.321,54 06/05/2019 105

F/2019/72 10/01/2019 RICOH,SISTEMAS UTE 293,78 29/04/2019 94

F/2019/75 28/01/2019 ABS INFORMÀTICA, S.L. 6.534,00 29/04/2019 91

F/2019/79 12/12/2018 RUBÉN FREIRÍA ALDIR 62.315,00 15/05/2019 107

F/2019/472 11/01/2019 CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS, SAU 10.244,49 06/05/2019 112

F/2019/473 11/01/2019 CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS, SAU 9.424,34 06/05/2019 112

F/2019/475 10/01/2019 ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRCA, SL 483,13 06/05/2019 91

F/2019/504 10/01/2019 ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRCA, SL 415,74 06/05/2019 91

F/2019/506 16/01/2019 EUROFINS AGROAMBIENTAL, S.A. 49,61 06/05/2019 102

F/2019/507 25/01/2019 EUROFINS AGROAMBIENTAL, S.A. 434,87 06/05/2019 96

F/2019/511 31/12/2018 JUSCAFRESA, S.A. 11.214,28 14/06/2019 137

F/2019/513 11/01/2019 AROLA ADUANAS Y CONSIGNACIONES, S.L. 3.932,50 06/05/2019 115

F/2019/528 31/01/2019 CONSORCI PER EL TRACTAMENT DE R.S.U. DEL MARESME 648.251,96 15/05/2019 103

F/2019/529 31/01/2019 CONSORCI PER EL TRACTAMENT DE R.S.U. DEL MARESME 17.411,63 15/05/2019 99  
 

Es comprova  a partir de les dates de les factures que les mateixes  son totes entrades 

en el mes de gener de 2019 .Es dedueix que l' excés de dies en la tramitació es degut al 

termini  de tramitació de l' expedient d' incorporació de romanent de crèdit per les 

adjudicacions d' operacions corrents  que queden pendents de reconèixer al finalitzar l' 

exercici comptable, que inevitablement es demora  a conseqüència de l' obligació de 

tramitació de l' expedient d' aprovació de la liquidació del pressupost amb caràcter previ.  

 

 



 
 
 

 

 
 

5. AUDITORIA OPERATIVA  

 

Respecte a l’examen sistemàtic i objectiu de les operacions  i procediments  de 

l'organització  i la valoració independent de la seva racionalitat econòmica-financera i 

adequació als principis de  bona gestió, en tant que el Consorci és una entitat prestadora 

de serveis púbics que es finança mitjanant ingressos de naturalesa pública  que es 

calculen a partir de preus públics que incorporen els estudis de costos elaborats pels 

tècnics de cadascun dels serveis que fonamenten, justifiquen i quantifiquen les 

necessitats econòmiques  de l'entitat.  

 

L´objectiu final és obtenir la determinació de en quin grau s'han complert els objectius 

prefixats i la comparació entre el cost i el rendiment dels serveis. Aquesta anàlisi es du  a 

terme  amb l' estudi de l' execució de costos dels serveis en comparativa amb les 

previsions pressupostàries del Consorci  que són reflex del preus aprovats en Ordenances 

fiscals, aquesta comparativa permet definir el grau de realització dels objectius fixats.  

 

En atenció a la manca de recursos personals i tanmateix en atenció a que aquesta 

intervenció  no ha pogut realitzar l' auditoria de la societat SAVOSA tal i  com s' exposa  

en l´apartat corresponent d' aquest informe, l´abast del treball  queda limitat a l'anàlisi 

del grau de desviació pressupostària i comparativa del cost - rendiment dels serveis, el 

compliment dels objectius prefixats  i definits en el pressupost .També s' analitza  el grau 

de cobertura de serveis que  suposen les aportacions que fa el CGRVO  a SAVOSA i per 

últim  s' analitzen ratis indicadors de caràcter financer i econòmic  patrimonial. 

 

L´ anàlisi segons els estats financers de l' organització  que son el balanç de situació , el  

compta de resultats, la memòria i l'estat de liquidació i  permeten estudiar els factors 

vinculats a la liquides  a la solvència   a l'endeutament i a la rentabilitat econòmic i 

financera 

L'anàlisi del compte de resultats és l´element  avaluador d' una empresa en la majoria d' 

ocasions. En el cas d' entitats amb pressupost limitatiu com és el Consorci , ho és la 

liquidació del pressupost , així ,  el marge brut es calcula per la diferencia entre els drets 

reconeguts i les obligacions reconegudes pressupostades.  

Respecte al grau  de desviació pressupostària, a partir de les dades de liquidació i  en 

anàlisi per classificació orgànica tenim : 

 
CONCEPTE PREVISSIÓ  PRES. INGRÈS DRETS DIF (+/-) Dif.(%)

Deute públic general 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Servei Comarcal de Recollida Selectiva 2.139.661,83 € 1.957.727,65 € -181.934,18 € -8,50%

Servei de Recollides de Convenis 5.289.465,58 € 4.885.612,92 € -403.852,66 € -7,64%

Servei Comarcal de Deixalleries 3.468.861,96 € 3.272.461,70 € -196.400,26 € -5,66%

Centre Comarcal Tractament de Residus 14.548.428,36 € 13.949.042,12 € -599.386,24 € -4,12%

Serveis generals Administració general 1.800.513,69 € 1.355.205,64 € -445.308,05 € -24,73%

TOTAL 27.246.931,42  25.420.050,03  -1.826.881,39 € -6,70%

CONCEPTE PREVISIÓ  PRES. DESPESA OBLIGACIONS RESULTAT

Deute públic general 11.259,83 € 9.845,22 € -1.414,61 € -12,6%

Servei Comarcal de Recollida Selectiva 2.032.338,48 € 1.906.718,79 € -125.619,69 € -6,18%

Servei de Recollides de Convenis 5.225.415,63 € 4.817.821,24 € -407.594,39 € -7,80%

Servei Comarcal de Deixalleries 3.468.861,91 € 3.376.231,09 € -92.630,82 € -2,67%

Centre Comarcal Tractament de Residus 14.238.139,77 € 13.012.450,12 € -1.225.689,65 € -8,61%

Serveis generals Administració general 2.270.915,80 € 2.057.306,45 € -213.609,35 € -9,41%

TOTAL 27.246.931,42  25.180.372,91  -2.066.558,51 € -7,58%

RESULTAT 0,00 239.677,12

%/sobre drets 0,94%  
 



 
 
 

 

 
 

Les previsions d'ingrés  es compleixen a la baixa  en un desviament del 6,7% mentre que 

la de despesa és superior  i ho fa en un 7,58%. L´estalvi d'aquest desfasament és del 

0,94% positiu.  

 

El resultat de l' anàlisi per serveis, és el següent : 

 

Recoll ida selectiva Recoll ida -convenis Deixal leries Tractament de residus 

INGRES 1.957.727,65 € 4.885.612,92 € 3.272.461,70 € 13.949.042,12 €

DESPESA 1.906.718,79 € 4.817.821,24 € 3.376.231,09 € 13.012.450,12 €

RESULTAT 51.008,86 € 67.791,68 € -103.769,39 € 936.592,00 €

SERVEI

EXECUCIÓ 

 
 

 

L’anàlisi del cost del servei  per naturalesa de la despesa, és el que s'incorpora  a 

continuació: 

 

ELEMENTS Import %

DESPESES DE PERSO NAL 1.513.162,53 5,07%

Sous i Salaris 1.131.704,52 3,83%

Càrregues socials 381.458,01 1,24%

ALTRES DEPESES DE GESTIÓ  O RDINARIA 21.895.018,88 81,03%

Subministres i serveis exteriors 21.860.899,11 80,68%

TRIBUTS 34.119,77 0,36%

Tributs 34.119,77 0,36%

AMO RTITZACIO NS 2.757.775,95 9,61%

Amortitzacions 2.757.775,95 9,61%

DESPESES FINANCERES 4.039,16 3,93%

Altres 4.039,16 3,93%

TO TAL 26.169.996,52 100,00%  
 

El quadre següent fa una anàlisi de l´ingrés  exclusivament a efectes dels serveis  de 

recollida selectiva,  de convenis  i del servei comarcal de deixalleries : 

 

PREVISIÓ PRESSUPOST INGRÉS CONSORCI SAVOSA diferència (+/-)

CONCEPTE

PREVISSIÓ  PRES. 

INGRÈS

PREVISSIÓ PRES. 

ING RÈS SAVOSA PER 

APORT CONSORCI
I NGRESSOS 

D I RECTES SAVOSA 

TOTAL  I NGRÉS 

SAVOSA SERVEI  

Servei Comarcal de Recollida Selectiva 2.139.661,83 € 2.058.166,73 € -81.495,10 € 1.758.593,50 € 3.816.760,23 €

Servei de Recollides de Convenis 5.289.465,58 € 4.154.614,23 € -1.134.851,35 € 0,00 € 4.154.614,23 €

Servei Comarcal de Deixalleries 3.468.861,96 € 3.166.031,13 € -302.830,83 € 270.974,77 € 3.437.005,90 €

TOTAL 10.897.989,37  € 9.378.812,09  € -1 .519.177,28  € 2.029.568,27  € 11.408.380,36  €

EXECUCIÓ PRESSUPOST INGRÉS CONSORCI SAVOSA diferència (+/-)
I NGRESSOS 

D I RECTES SAVOSA 

TOTAL  I NGRÉS 

SAVOSA SERVEI  

CONCEPTE DRETS

DRETS APORTATS 

CONSORCI

Servei Comarcal de Recollida Selectiva 1.957.727,65 € 1.758.593,50 € -199.134,15 € 2.371.500,48 € 4.130.093,98 €

Servei de Recollides de Convenis 4.885.612,92 € 4.862.056,95 € -23.555,97 € 0,00 € 4.862.056,95 €

Servei Comarcal de Deixalleries 3.272.461,70 € 3.166.031,13 € -106.430,57 € 272.719,88 € 3.438.751,01 €

TOTAL 10.115.802,27  € 9.786.681,58  € -329.120,69  € 2.644.220,36  € 12.430.901,94  €

DIFERÈNCIES  (+/-) 782.187,10 € -407.869,49 €  
 

 

Si tenim en compte les interfacturacions entre Savosa i el Consorci, el resultat és el 

següent : 

 



 
 
 

 

 
 

CONCEPTE

drets  reconeguts  

CG RVO

drets  transferi ts  

SAVOSA Di ferències  (+/- ) interfacturac ions

DRETS APORTATS 

CONSORCI Diferènc ia (+/-)

Servei Comarcal de Recollida Selectiva 1.957.727,65 € 1.758.593,50 € -199.134,15 € 68.324,64 € 1.758.593,50 € -130.809,51 €

Servei de Recollides de Convenis 4.885.612,92 € 4.862.056,95 € -23.555,97 € 506.272,71 € 4.330.434,42 € -48.905,79 €

Servei Comarcal de Deixalleries 3.272.461,70 € 3.166.031,13 € -106.430,57 € 0,00 € 3.166.031,13 € -106.430,57 €

TOTAL 10.115.802,27 € 9.786.681,58 € -329.120,69 € 574.597,35 € 9.255.059,05 € -286.145,87 €  
 

 

Les conclusions a extreure d' aquestes dades son: 

 

7. Les previsions del pressupost d' ingrés del Consorci son superiors a les  dels drets 

reconeguts  en un 7,5%. 

8. Les previsions inicials de finançament d'aquests serveis és a raó del 86% per part 

del Consorci i un 14% per ingressos directes. En execució  l´ingrés aportat pel 

Consorci es del 79% mentre que les aportacions  directes  representen el 21%. 

9. Si bé el consorci reconeix drets  per liquidacions dels preus públics  que financen 

aquests serveis per import de 10.115.802,27 €  transfereix a SAVOSA  menys, 

9.786.681,58 €. La diferència és de 329.120,69 € (un 3,3% menys). No obstant, 

la transferència  suposa en termes absoluts 407.869,49 € de més sobre 

previsions. 

10. Els ingressos directes percebuts per SAVOSA han estat superiors per valor  de 

614.652,09 € el que representa un 30,3 %. 

11. El desviament entre previsions d' ingressos de SAVOSA per la prestació de serveis 

i l´executat real és del 8,96 % a l´alça, en termes absoluts  1.022.521,58 €. 

12. Aplicant  al resultat les Inter facturacions entre SAVOSA  el CGRVO, el resultat de 

menys aportació a la societat del drets percebuts de mes per el Consorci per al 

finançament dels serveis és de 286.145,87 €. 

  

Respecte a les despeses  tenim : 

 

PREVISIÓ PRESSUPOST DESPESA CONSORCI SAVOSA diferència (+/-)

CONCEPTE

PREVISIÓ  PRES. 

DESPESA 

PREVISIÓ  PRES. 

DESPESA 

Servei Comarcal de Recollida Selectiva 2.032.338,48 € 3.816.760,23 € 1.784.421,75 €

Servei de Recollides de Convenis 5.225.415,63 € 4.154.614,23 € -1.070.801,40 €

Servei Comarcal de Deixalleries 3.468.861,91 € 3.437.005,90 € -31.856,01 €

TOTAL 10.726.616,02  € 11.408.380,36  € 681.764,34  €

EXECUCIÓ PRESSUPOST DESPESA CONSORCI SAVOSA diferència (+/-)

CONCEPTE OBLIGACIONS OBLIGACIONS

Servei Comarcal de Recollida Selectiva 1.906.718,79 € 3.799.185,24 € 1.892.466,45 €

Servei de Recollides de Convenis 4.817.821,24 € 5.377.249,32 € 559.428,08 €

Servei Comarcal de Deixalleries 3.376.231,09 € 3.234.955,52 € -141.275,57 €

TOTAL 10.100.771,12  € 12.411.390,08  € 2.310.618,96  €  
 

Les conclusions són : 

 

 Les previsions del pressupost de despeses (costos) per els serveis són superiors a 

SAVOSA  que en el CGRVO en un 6,4%. 

 



 
 
 

 

 
 

 Les obligacions reconegudes  pel Consorci per a  la prestació del servei  és del 81,3% 

sobre l´import de les obligacions totals reconegudes a SAVOSA per la prestació del 

servei.  

 

Respecte a la comparativa cost - rendiment, des de la  perspectiva de SAVOSA , 

prestadora dels serveis  es resumeix en les dades següents : 

 

CONCEPTE TOTAL COST 

APORTACIO 

CONSORCI 

ALTRES 

APORTACIONS

TOTAL 

F INANÇAMENT 

DIF ERÈNCIA 

(benef ici /dèf i ci t)

Servei Comarcal de Recollida Selectiva 3.799.185,24 € 1.758.593,50 € 2.371.500,48 € 4.130.093,98 € 330.908,74 €

Servei de Recollides de Convenis 5.377.249,32 € 4.862.056,95 € 0,00 € 4.862.056,95 € -515.192,37 €

Servei Comarcal de Deixalleries 3.234.955,52 € 3.166.031,13 € 272.719,88 € 3.438.751,01 € 203.795,49 €

TOTAL 12.411.390,08 € 9.786.681,58 € 2.644.220,36 € 12.430.901,94 € 19.511,86 €

FINANÇAMENT

 
 

En conclusió  podem dir: 

 

3. El grau de desviació pressupostària sobre previsions de costos de SAVOSA per la 

prestació dels serveis ,11.408.380,36 € i l a realitat d' execució 12.411.390,08 € 

ha estat de 1.003.009,72 € , un 8,79 %. 

 

4. El coeficient de finançament es situa per sobre de l´1. (100,157 %) 

 

Per serveis, es detalla en el quadre següent : 

 

CONCEPTE

%  desviament 

pressupost  

despesa

Servei Comarcal de Recollida Selectiva 0,46%

Servei de Recollides de Convenis -29,43%

Servei Comarcal de Deixalleries 5,88%

TOTAL  
 

El detall resum dels costos  dels serveis des de la perspectiva del CGRVO  s' incorpora en 

els quadres següents : 

 



 
 
 

 

 
 

ELEMENTS
Costos 

directes
Costos indirectes TO TAL %

Serveis exteriors 1.906.718,79 1.906.718,79 94,94%

Costos financers 101.559,83 101.559,83 5,06%

TO TAL 2.008.278,62 0 2.008.278,62 100%

ELEMENTS
Costos 

indirectes

Serveis exteriors

Costos financers

TO TAL 0

Costos 

indirectes
%

98,29%

1,71%

0 100,00%

ELEMENTS
Costos  

di rectes
Costos  indi rectes TOTAL %

Costos de personal 864.283,74 864.283,74 12,73%

Serveis exteriors 3.490.986,61 3.490.986,61 51,42%

Tributs 0 0 0,00%

Costos financers 2.433.280,71 2.433.280,71 35,84%

TOTAL 6.788.551,06 0 6.788.551,06 100,00%

ELEMENTS TOTAL 

Costos de personal 86.493,59

Serveis exteriors 635.249,18

TOTAL 721.742,77

ELEMENTS Costos  di rectes Costos  indi rectes TOTAL %

Serveis exteriors 7.740.484,68 7.740.484,68 100,00%

TOTAL 7.740.484,68 0 7.740.484,68 100,00%

ELEMENTS Costos  di rectes Costos  indi rectes TOTAL %

Costos de personal 21.488,64 21.488,64 11,04%

Serveis exteriors 173.133,65 173.133,65 88,96%

TOTAL 194.622,29 0 194.622,29 100,00%

ELEMENTS
Costos 

directes
Costos indirectes TO TAL %

Serveis exteriors 330,03 330,03 100,00%

TO TAL 330,03 0 330,03 100,00%

ELEMENTS
Costos 

directes
Costos indirectes TO TAL %

Costos de personal 551.072,56 551.072,56 25,23%

Costos financers 127.153,68 127.153,68 5,82%

TO TAL 2.184.460,13 0 2.184.460,13 100,00%

721.742,77 100,00%

86.493,59 11,98%

635.249,18 88,02%

Costos  di rectes %

PRESTACIÓ DE SERVEI D' ELIMINACIÓ DE LA RESTA

PRESTACIÓ DE SERVEI DE TRANSF ERÈNCIA D' ENVASOS

PRESTACIÓ DE NETETA I  VENDA DE G OTS REUTILITZ ABLES

 PRESTACIÓ DE SERVEIS DE QUOTA DELS MUNICIPIS ADHERITS

Serveis exteriors 3.376.231,09 3.376.231,09

Costos financers 58.762,99 58.762,99

ELEMENTS Costos directes TO TAL 

PRESTACIÓ  SERVEI RECO LLIDA SELECTIVA CO MARCAL

PRESTACIÓ  SERVEI RECO LLIDA CO NVENIS AMB AJUNTAMENTS

PRESTACIÓ  DE SERVEI DE DEIXALLERIA

4.854.839,98 4.854.839,98 100%

4.817.821,24 4.817.821,24 99,24%

37.018,74 37.018,74 0,76%

Costos directes TO TAL %

 PRESTACIÓ DE SERVEI DE TRANSF ERÈNCIA DE LA RESTA

TO TAL 3.434.994,08 3.434.994,08

PRESTACIÓ  DE SERVEI DE TRACTAMENT FRACCIÓ  O RGÀNICA DELS MUNICIP IS ADHERITS AL CO NSO RCI

 
 

L´anàlisi del balanç de situació  recull la situació  patrimonial  a final d' any i informa dels 

canvis que es produeixen  en el patrimoni tant  qualitativament com quantitativament 

.L'anàlisi  del la composició  del balanç de situació  ens permet conèixer la situació de 

liquides de l' entitat  així com el  seus equilibris patrimonials.  

 



 
 
 

 

 
 

A nivell  de ratis i indicadors  de caràcter financer -patrimonial patrimonials s' incorporen 

els quadres següents: 

 

INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

1.LIQUIDITAT INMEDIATA

FONS L I QUI D S P ASSI US CORRENTS L I QUI D I TAT I NMED I ATA (1 /2 )

4.684.491,79 € 10.429.414,38 € 0,44

2.LIQUIDITAT A CURT TERMINI

D RETS P END ENTS D E COBRAMENT FONS L Í QUI D S P ASSI US CORRENTS L I QUI D I TAT A CURT TERMI NI  

10.710.866,16 € 4.584.491,79 € 10.429.414,38 € 1,47

3.LIQUIDITAT GENERAL (SOLVÈNCIA)

ACTI U CORRENT P ASSI U CORRENT L I QUI D I TAT GENERAL  

13.101.667,42 € 10.429.414,38 € 1,26

4.ENDEUTAMENT 

P ASSI U CORRENT P ASSI U NO CORRENT P ATRI MONI  NET END EUTAMENT(1 +2 )/(1 +2 +3 )

10.429.414,38 € 0,00 € 14.389.641,86 € 0,42

5.RELACIÓ  D'  ENDEUTAMENT

P ASSI U CORRENT P ASSI U NO CORRENT REL ACI Ó D ' END EUTAMENT(1 /2 )

10.429.414,38 € 0,00 € 0,00 € 0

6.CASH FLOW

P ASSI U NO CORRENT FL UX OS NETS D E GESTI Ó P ASSI U CORRENT CASH-FL OW  (1 /2 +3 /2 )

0,00 € 3.252.117,92 € 10.429.414,38 € 3,21

NOMBRE D I ES D E P ERI OD E D E P AGAMENT*I MP ORT 

D E P AGAMENT
SUMATORI  I MP ORT P AGAMENT

MERI OD E MI TJA D E P AGAMENT

88.462.179,74 € 2.818.372,94 € 31,39 €

7.PERIODE MIG DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS 

 
 

De  la informació que incorpora els quadres anteriors  podem dir : 

 1.El rati de liquidés , determina la capacitat de l' entitat  per atendre   venciment 

a curt termini , per fer front  als compromisos en el moment del venciment. Es comprova 

que té un bon valor ja que no es petit , els que indicaria problemes degut a la possible 

morositat  si disminuís  

 2.Rati de solvència .Es la capacitat per atendre compromisos  contret amb  tercers 

a qualsevol termini. Aquest ratí indica amb quants euros es pot respondre  per cada euro 

que es deu a terceres persones , actiu total sobre l' exigible .És superior a 1 i  ens indica  

que l´actiu és superior al seu passiu exigible  pels que els creditors poden considerar la 

seva deute garantida  

 3. El rati d' endeutament ,expressa la quantia  de recursos  aliens que   s' 

apliquen  per a finançar l' activitat i les seves inversions. Els valors òptims son entre el 

40-60 % .Per tant , el Consorci està en bona situació. 

 4. El Cash Flow  és positiu i per un valor elevat i per tant constitueix un indicador 

més de la  bon rati de  liquides de l' entitat. No obstant sobre el passiu corrent  només 

representa un 3,21 % 

En darrer terme,  pel que respecta als indicadors  econòmics-patrimonials a continuació 

es presenta detall de l'estructura d' ingrés i despesa en quant  a naturalesa de la despesa 

i fonts de finançament. 

 

INDICADORS ECONÒMIC-PATRIMONIALS

1.ESTRUCTURA  D´ INGRÉS

I NGRÉS D E GESTI Ó ORD I NARI A I NGRESSOS TRI BUTARI S TRANFERÈNCI ES VENTES I  P RESTACI Ó D E SERVEI S RESTA

25.630.626,09 € 0 0,04 0,71 0,25

2.ESTRUCTURA DE DESPESES

D ESP ESES D E GESTI Ó ORD I NÀRI A P ERSONAL TRANFERÈNCI ES AP ROVI SI ONAMENTS RESTA

25.630.626,09 € 0,06 0,03 0 0,92  
 

 

 

B.SERVEIS AMBIENTALS DEL VALLÈS ORIENTAL (SAVOSA). CONTROL 
FINANCER I AUDITORIA PÚBLICA 

 

La Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLLRHL), a l’apartat 2 de l’article 204 

determina que correspon a la Intervenció la inspecció de la comptabilitat de les Societats 

mercantils dependents. Així mateix, l’article 213, relatiu al control intern estableix les 



 
 
 

 

 
 

funcions de la intervenció en matèria de control intern respecte de la gestió econòmica 

de les societats mercantils dependents en la modalitat de funció de control financer, que 

inclou l’ auditoria de comptes i la funció de control d’eficàcia. 

El Reial Decret 424/2017 (RCI) determina que el control financer de l´activitat econòmica 

financera del sector públic local s’exerceix mitjançant exercici de control permanent i 

auditoria publica. L´interventor és l’òrgan, que de conformitat amb aquesta normativa, 

ha de realitzar anualment auditoria dels comptes de les societats mercantils del sector 

públic local. 

Pel que respecta al control financer que ha de realitzar la intervenció s’estableix que 

l'auditoria financera ha de permetre la verificació relativa a que els comptes anuals 

representen en tots els seus aspectes significatius la imatge fidel del patrimoni, de la 

situació financera i dels resultats de l’entitat i en el seu cas amb l’execució del pressupost 

d’acord amb les normes i els principis comptables i pressupostaris que li son d’ aplicació. 

Tanmateix per tal d´aconseguir un nivell de control efectiu i verificar el compliment dels 

serveis que es presten per la societat cal realitzar l’auditoria de compliment i l’operativa 

amb la finalitat de millorar la gestió del sector públic en el seu aspecte econòmic, 

financer, patrimonial, pressupostari, comptable, organitzatiu i procedimental. 

En data 03/03/2020, s'emet informe d'intervenció en el que es posa de manifest la 

obligatorietat legal que té la intervenció de realitzar el control intern mitjançant 

l´auditoria operativa i de compliment de la societat SAVOSA i on s' exposa que per a 

poder realitzar aquests treballs la intervenció precisa de serveis de col·laboració externa 

al tractar-se de treballs addicionals i amb cert grau d’especialització tècnica impossible de 

garantir amb els recursos personals que es té a l’abast i amb la finalitat última 

d’aconseguir el màxims resultats en el treball a realitzar.  

A partir de la data d' emissió de la proposta,  es va fer un seguiment  constant per 

diferents mitjans a fi de que la gerència procedeixi l' adjudicació dels treballs . 

En data 28/10/2020 la Gerència ha signat la resolució per la que s'aprova la contractació  

menor  tramitada  i s' adjudica a Röld& Partner Auditors SLP la realització dels treballs 

d'auditoria coadjuvants a la  intervenció.  

Com a conseqüència de la demora en l' adjudicació dels treballs no ha estat possible per 

aquest òrgan interventor donar compliment  a les obligacions legals inherents al càrrec, 

havent resultat impedides  per les actuacions descrites anteriorment.  

L´article 4rt del Reial decret 424/2017 de 28 d' abril  pel que es regula el règim jurídic de 

control intern de les entitats del sector públic local estableix: 

 3. El órgano interventor dispondrá de un modelo de control eficaz y para ello se le 

deberán  habilitar los medios necesarios y suficientes 

 

L’article 5è. del mateix cos legal  determina : 

 

2. Cuando en la práctica de un control el órgano interventor actuante aprecie que 

los hechos acreditados o comprobados pudieran ser susceptibles de constituir una 

infracción administrativa o dar lugar a la exigencia de responsabilidades contables 

o penales lo pondrá en conocimiento del órgano competente, de acuerdo con las 

reglas que se establecen a continuación: 

 a) Cuando los hechos pudieran ser constitutivos de delito, las 

responsabilidades se exigirán ante los Tribunales de Justicia competentes y se 

tramitarán por el procedimiento ordinario aplicable, sin perjuicio de que el 

Tribunal de Cuentas conozca, en el ámbito de sus competencias, de aquellos 

hechos que hayan originado menoscabo de fondos públicos. 

 b) En el caso de hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones en 

materia de gestión económico-presupuestaria de las previstas en la Ley 19/2013, 



 
 
 

 

 
 

de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno, que no siendo constitutivas de delito afecten a presuntos responsables 

comprendidos en el ámbito de aplicación de la citada ley, dará traslado de las 

actuaciones al órgano competente, sin perjuicio de poner los hechos en 

conocimiento del Tribunal de Cuentas por si procediese, en su caso, la incoación 

del oportuno procedimiento de responsabilidad contable. 

 c) En los restantes casos no comprendidos en los epígrafes a) y b) 

anteriores, se estará con carácter general a lo dispuesto en la Ley Orgánica 

2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas y en la Ley 7/1988, del 5 de 

abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. 

 

I el sisè : 

Artículo 6. De las facultades del órgano de control. 

 

1. El órgano interventor podrá hacer uso en el ejercicio de sus funciones de 

control del deber de colaboración, de la facultad de solicitar asesoramiento, de la 

defensa jurídica y de la facultad de revisión de los sistemas informáticos de 

gestión de acuerdo con lo previsto en los párrafos siguientes. 

2. Las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, así como los Jefes o 

Directores de oficinas públicas, organismos autónomos y sociedades mercantiles 

locales y quienes en general ejerzan funciones públicas o desarrollen su trabajo en 

dichas entidades deberán prestar la debida colaboración y apoyo a los funcionarios 

encargados de la realización del control.  

 

A efectes de donar compliment estricte a les obligacions inherents al càrrec , aquest 

treball  es realitzarà si bé, fora del termini previst i fora del calendari establert en 

l´informe d'intervenció que  va originar la tramitació del contracte menor.  

 

 

VI. INFORME DE FISCALITZACIÓ NÚM. 25/2018-F DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

CORRESPONENT A L' EXERCICI 2016  

 

Durant l' exercici 2019 , la Sindicatura de Comptes de Catalunya va presentar  l'informe 

de fiscalització  núm. 25/2018-F, corresponent als comptes de l' exercici 2016 de CGRVO 

.El resultat de la fiscalització va posar de manifest determinades anomalies de gestió  en 

aspectes generals. Es considera que s'han adreçat la majoria d' incidències detectades  

en l'informe, restant pendent  a data d'avui  a part de les que  corresponguin a alguns 

epígrafs d' aquest informe i al que es fa referència, de forma individualitzada, les 

següents: 

6. Manca de control financer de SAVOSA. Es fa extensiu el que s' ha posat de manifest 

en el paràgraf anterior. La demora en l' adjudicació dels treballs ha  suposat un 

impediment en l' exercici de control intern en els terminis que determina la 

normativa.  

  

7. Respecte a la observació formulada  en relació a la no acreditació d' haver-se 

complert tots els tràmits  i requisits legals davant la direcció General d' Administració 

Local de la Generalitat de Catalunya  per al nomenament de qui actua com a 

Secretari accidental, en atenció a que no hi ha constància d'haver donat compliment a 

la totalitat dels requisits legals precisos per a la validesa d'aquest nomenament 

d'acord amb la normativa d'aplicació, cal posar de manifest que a data d'avui no 

resulta encara acreditada de forma fefaent  aquesta circumstància.  

 



 
 
 

 

 
 

8. Inventari de bens. Respecte d' aquest assumpte cal posar de manifest que durant 

l'exercici  s' ha iniciat  tràmit per adjudicar el servei i no ha estat possible  al haver 

quedat desert els procés iniciat per a la contractació del servei. 

 

9. Serveis de recollida de residus instrumentalitzat mitjançant convenis. Els preus  

formalitzats en aquests convenis haurien d' haver estat preus públics. També es posa 

de manifest que  no hi ha constància de que es procedeixi a la liquidació  dels 

convenis formalitzats amb el ajuntaments per la prestació del servei. 

 

10. Sobre costos  per arrendaments de vehicles  i instal·lacions de SAVOSA que el 

Consorci,  a l´any 2019 la re facturació  entre SAVOSA i el Consorci, no  hi ha una 

base documental. 

Cal adoptar les decisions corresponents a fi efecte d' aconseguir  el compliment  de totes 

i cadascuna de les observacions posades de manifest  en l'informe de fiscalització per 

corregir les deficiències que s' hi contenen i que  tenen  prou entitat  per justificar la 

correcta reconducció.  

 

VII. VALORACIÓ I RECOMENACIONS  

 

Les conclusions de les  qüestions més significatives que  s' evidencien del contingut 

d'aquest informe es detallen a continuació  juntament amb les recomanacions.  

7.1.VALORACIONS DE CARÀCTER GENERAL  
 

PERSONAL 

 

Del resultat del treball realitzat, les qüestions més significatives a posar de manifest són 

: 

 

 

o Inexistència de borses de treball per categories professionals per a cobrir  llocs de 

treball  quan sorgeixen necessitats del servei, en els termes previstos en la normativa 

vigent. Aquest fet implica realitzar contractacions d' urgència  de manera reiterada. 

 

o El Conveni de personal del Consorci preveu  el dret dels empleats a la promoció, 

formació i perfeccionament constant  i contempla  que de forma individualitzada el 

dret d'atorgar formacions especialitzades que poden concedir-se a valoració de 

l'empresa. Es comprova un increment important del cost econòmic  d' aquesta 

naturalesa i es considera que , en alguns supòsits, el  contingut dels cursos que s' 

han  autoritzat tenen un abast  que escapa  del marc específic assignat al lloc de 

treball desenvolupat.   

 

o A nivell d'instruments de gestió del personal, no hi ha constància de determinats 

instruments tècnics  sobre el que el Consorci ha de dissenyar la seva estructura de 

personal per adequar-la a les necessitats dels serveis públics que presta.  

 

Per tal de corregir aquestes qüestions, és recomanable: 

 Portar una política acurada de recursos humans que permeti planificar en temps les 

necessitats per als serveis a fi de programar  processos selectius  garantint la 

publicitat, igualtat i concurrència de totes les convocatòries i la creació de llistes o 

borses de personal per cobrir  les necessitats que puguin sorgir eliminant les 

contractacions per urgència  sense un procediment reglat previ.   

 



 
 
 

 

 
 

 Treballar per la creació dels instruments tècnics  sobre el que el Consorci ha de 

dissenyar la seva estructura de personal i la justificació del complement específic 

assignat als llocs de treball .  

 

 Es considera necessari limitar i racionalitzar la despesa de formació  del personal 

limitant  el contingut  dels cursos a aquells que tinguin un aprofitament exclusiu per 

al lloc de treball que es desenvolupa en el Consorci  evitant  la concessió 

d'autoritzacions de  cursos que determinin un  benefici genèric o  particular al seu 

beneficiari  per evitar el greuge comparat que aquest fet  pot  posar de manifest. 

CONTRACTACIÓ  

A continuació es posen de manifest  les qüestions que precisen una reconsideració amb 

l'objectiu d'adequar els processos a la normativa de contractes públics: 

 

o S' observa l´existència de contractes compartits entre el Consorci i SAVOSA. Es 

considera que aquesta pràctica s'ha de regularitzar en atenció a que suposa una  

anomalia  en aplicació dels principis generals de la contractació pública i també en 

aspectes fiscals  i de resultat econòmic  que afecten a les dues entitats.  

 

o En contractes diferents al menor,  les observacions són  de caràcter formal en quant 

a la necessitat de que tota la documentació  consti incorporada en el mateix 

expedient , citem per exemple les garanties, estar al corrent d' obligacions tributàries 

i de seguretat social . Aquesta documentació s'ha comprovat que efectivament 

existeix si bé no està arxivada en l'expedient de contractació corresponent. 

  

o Existència de factures  per serveis o subministraments encarregats directament que 

s’han efectuat sense ajustar-se al procediment aplicable en cada cas, per la qual cosa 

anteriorment a la seva aprovació i reconeixement de l’obligació ha estat necessària la 

seva convalidació. El sumatori total suposa un import elevat. En aquet supòsit podem 

citar serveis prestats  per la mateixa empresa adjudicatària fora  de contracte un cop  

exhaurit el termini contractual i sense haver-se realitzat la tramitació d'un nou 

contracte. També dins d' aquest paquet  s' observa la incorporació de factures de 

reduïda quantia que  per la seva naturalesa  podien haver-se gestionat  amb 

pagaments  per bestreta de caixa fixa. 

 

Per   a evitar  que en el futur es repeteixin aquestes situacions,  es creu necessari : 

 Cal tenir cura dels terminis de venciment dels contractes  per a  programar  un 

calendari de contractació que garanteixi la cobertura legal dels serveis que es 

presten o subministres que es requereixen.  

 

 Trametre circular a tots els serveis  per a que prenguin coneixement de determinada 

despesa que es pot gestionar mitjançant bestreta de caixa fixe  per la seva 

naturalesa. 

 

 Detectades les factures per serveis  sense procediment d'adjudicació, o sense tràmit 

de proposta, requerir al servei que realitzi  el tràmit a posteriori amb emissió 

d'informe que justifiqui tant la necessitat com el preu del servei prèviament a 

l'aprovació del reconeixement de l'obligació. 

 

 

 

REGISTRE DE FACTURES ELECTRÒNIC 

 



 
 
 

 

 
 

Si bé sobre el volum de factures que es tramiten per el sistema la incidència és 

escassament significativa, la tendència ha de ser reduir-ho a zero. Es comprova que: 

o Part del problema esdevé per el retard de tramitació d' expedients d' incorporació de 

romanents de crèdits d' exercicis anteriors  durant el primer trimestre de l' exercici. 

Aquests expedients  per al seu tràmit precisen tenir tancat l' exercici precedent.  

 

Per tal de resoldre aquesta qüestió, es proposa: 

 

 Poder disposar a l' àrea d' intervenció  d' ajuda complementària en els períodes 

referits per avançar  amb els tràmits  de liquidació  . 

 

INGRÉS 

 

 

o Un dels problemes recurrents  de la gestió d' ingrés del Consorci és  el de la morositat 

del deute pendent de cobrament. La gestió  de cobrament de l’ingrés  no segueix  en 

el cas dels preus públics el que determina la normativa. Pel que fa a l'obligació de 

pagar neix des de l’inici de la prestació o servei. Els preus públics poden exigir-se per 

procediment administratiu de constrenyiment. Aquesta via legal  no s'està realitzant  

en el Consorci, essent procedent  encaminar-la  per a garantir  el cobrament dels 

deutes i evitar un nivell elevat de morositat.  

 

o Respecte als convenis  que es signen amb ajuntaments per la prestació de serveis de 

recollida, s'han de definir les tarifes dels preus unitaris  per serveis prestats  

mitjançant ordenança fiscal i seguir el mateix procés de liquidació. La 

instrumentalització del servei en conveni no pot  afectar al procés de gestió  amb 

l´objectiu de garantir el cobrament  efectiu de la totalitat del serveis que es presten, 

sobretot pel que respecte a  les modificacions  que puntualment   puguin  fer-se dels 

convenis en relació al seu contingut inicial.  

 

o S' ha de fer especial menció a  l’alt nivell d' incidència de caràcter formal que s' ha 

observat en matèria de gestió de convenis  de finançament per la prestació de 

serveis. Amb caràcter general, la tramitació dels convenis  s'aprecien deficiències en 

aspectes de caràcter formal com la inexistència a l'expedient d'informes tècnics, 

manca  de signatura i  manca de liquidació. 

 

Per tant, es considera que : 

 S' ha d' adequar  la gestió de cobrament  dels preus públics per la prestació dels 

serveis, gestionant la  via executiva per a liquidacions  practicades si no ingressades 

a termini pels beneficiaris del servei.   

 

 Cal treballar per a que els preus que contemplen els convenis es regulin com a preus  

públics. 

 

 La recomanació és disposar d'un registre de convenis  unificats  que permeti fer un 

seguiment exhaustiu  i constant dels mateixos  amb l’emissió d' informes periòdics 

que s'elevin a òrgans col·legiats per al seu coneixement i tanmateix l’emissió de 

comunicats periòdics als ajuntaments i entitats receptores de serveis  per  a procedir a 

la seva regularització. 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

INVENTARI DE BENS 

 

o Tot i la dificultat acreditada  per a la contractació del servei,  

 

 es fa precís insistir per aconseguir disposar de l'inventari que permeti la conciliació  

entre els bens  inventariats i els actius materials i immaterials del balanç de situació.  

 

PRÉSTEC PARTICIPATIU AMB SAVOSA 

 

o És un contrasentit el fet que si s’està concedint un préstec a la societat, el raonable 

és que les previsions tendencials d’ingrés per a la seva amortització vinguin de les  

aportacions del propi Consorci, perquè el finançament d’aquesta societat depenen  

bàsicament del mateix,  el que determina la impossibilitat de que la Societat pugui 

donar compliment a  cap pla de finançament, si el Consorci no el nodreix de suficients 

recursos financers. 

 

En atenció a aquesta qüestió es creu que : 

 

 Cal considerar alhora la situació creditora i deutora que existeix en la relació 

econòmica entre les dues entitats i per tant, la compensació del deute reconegut i no 

satisfet suposa de facto una aportació de soci per a compensar pèrdues de l’entitat 

íntegrament participada i finançada, essent  preferible a l’assumpció d’un nou préstec 

participatiu o la seva pròrroga. El raonable des de la perspectiva de consolidació 

comptable és l’eliminació de les operacions  internes o reciproques. 

 

 Si la societat  està  en  situació de desequilibri financer l’obligació que té és la de 

l’elaboració, aprovació i compliment d’un pla de sanejament per a corregir el 

desequilibri  amb l’obligació d’eliminar pèrdues o aportar beneficis. Aquest pla de 

sanejament ha de contemplar, entre d’altres l’adequació del finançament als costos 

reals dels serveis encomanats i les seves desviacions. 

 

 

OPERATIVITAT DELS SERVEIS  

 

o El CGRVO   finança els serveis que presta la societat SAVOSA  mitjançant preus  

públics, que aprova, gestiona i recapta. Els fons percebuts en concepte de  preus 

públics son transferits a SAVOSA per a finançar els serveis que presta. De l’anàlisi 

dels resultats pressupostaris de les dues entitats, s' ha comprovat que el Consorci, no  

va transferir durant l´any 2019 la totalitat dels drets reconeguts  per els preus 

públics liquidats per serveis de deixalleries, recollida selectiva i recollida per convenis 

a SAVOSA. Aquesta circumstancia té com a efecte posar de manifest que els resultats  

econòmics de la societat estarien infravalorats i els del Consorci sobrevalorats per  

valor de 286.145,87 €, que es correspon a l' import calculat d'aquesta diferència. 

 

o Convé assenyalar el desviament significatiu que es produeix entre el cost i el 

finançament del servei de recollida mitjançant convenis que  representa un 29,43 % 

en negatiu i per tant, cal adoptar les mesures escaients a fi efecte de  reconduir 

aquesta situació de dèficit, entre les que es posen en consideració: 

 

 L´aprovació de tarifes ( preus públics ) unitaris per serveis prestats. 



 
 
 

 

 
 

 

 Portar un sistema de liquidació de servei aplicant preus públics  per cada  servei 

complementari o extraordinari que es sol·liciti que suposin liquidacions 

complementaries a les  previsions  determinades en  el conveni  d'origen, el que 

suposarà portar un acurat control econòmic de qualsevol variació entre el previst i la 

realitat. 

 

 Per descomptat , és essencial que cada any  s' efectuí la liquidació dels convenis, 

liquidant la  totalitat dels costos efectivament suportats, per tal d' evitar  dèficits 

econòmics . 

  

 7.2.  LIMITACIONS PER A REALITZAR EL PLE EXERCICI  DEL CONTROL 
FINANCER DE LA SOCIETAT SAVOSA 

 

La demora de la signatura de la resolució  prevista per a  adjudicar els treballs del servei 

d'auditoria privada coadjuvant a la intervenció per a realitzar l´informe de control 

financer de la societat SAVOSA ha comportat el fet de que a data actual no es disposi 

d'aquest informe considerat essencial. 

L’efecte del retard en la signatura suposa inevitablement el retràs en el calendari 

d'execució dels treballs previstos en l’informe d'intervenció  que va originar la necessitat 

de contractació del servei, i en conseqüència, aquests informe s'elaborarà fora del 

termini que fixa la  normativa per a la  seva presentació. 

 

VIII. SEGUIMENT I TRAMITACIÓ DE L' INFORME DE CONTROL INTERN 

 

L'article 37 del Reial Decret 424/2017 de 28 d' abril  pel que es regula el règim jurídic del 

control intern de les entitats del Sector Públic Local determina que  un cop elaborat 

l´informe  resum, serà elevat al Ple  per mitjà del President de la Corporació i a la 

Intervenció General de l' Administració de l' Estat .En el cas del Consorci , en tant que 

entitat depenent del Consell Comarcal   del Vallés Oriental,  es considera que la 

tramitació de l' informe correspon a aquesta entitat. 

En el termini màxim de 3 mesos des de la remissió de l'informe resum a Ple i contindrà 

les mesures de correcció adoptades, el responsable d'implementar-les i el calendari 

d'actuacions a realitzar, relatius tant a la gestió de la pròpia Corporació com a la dels 

organismes i entitats públiques adscrites o dependents i de les que exerceixi la tutela. 

El pla d'acció serà remès a l'òrgan interventor de l'entitat local, que valorarà la seva 

adequació per solucionar les deficiències assenyalades i, si escau els resultats obtinguts, i 

informarà el Ple sobre la situació de la correcció de les debilitats posades de manifest en 

l'exercici del control intern, permetent així que el Ple faci un seguiment periòdic de les 

mesures correctores implantades per a la millora de les gestió econòmic financera. 

En la tramesa anual a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat de l'informe 

resum dels resultats del control intern s'informarà, així mateix, sobre la correcció de les 

debilitats posades de manifest. 

Aquesta informació es remetrà a la IGAE, seguint el model establert a la Resolució de 2 

d’abril de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE), per la qual 

s’estableixen les instruccions a les que s’hauran d’ajustar el seu contingut, estructura i 

format de l’informe-resum, així com la sol·licitud de l’informe previ a la resolució de 

discrepàncies i la remissió d’informació comptable i els informes d’auditoria dels comptes 

anuals de les entitats del sector públic local. 



 
 
 

 

 
 

 
Granollers, a data de la signatura electrònica. 

LA INTERVENTORA GENERAL”  

 

 
5. Donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis que preveu 
la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per 
la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials. (3r trimestre 2020) 
 
El president dona compte al Ple, que en pren coneixement, de l’informe següent: 
 
“INFORME DE TRESORERIA I INTERVENCIÓ 3R TRIMESTRE 2020 
ASSUMPTE: Donar compte al Ple de l’ informe trimestral de compliment  de la Llei 15/2010 
de 5 de juliol  de lluita  contra la morositat de les operacions comercials  
EXPEDIENT : X2020009633 
En exercici de les funcions encomanades per l’article 196 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i pels 
articles 2 i 5.1.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel que es regula el règim 
jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal, i l’article 4, 
apartat tercer, de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, s’emet l’informe següent: 
FOMANENTS DE DRET  

- Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) 

- Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del 
registre comptable de factures en el Sector Públic. 

- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per 
la qual estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials. 

- La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP). 

- Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es modifica l'Ordre 
HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

- Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, pel qual es modifica el Reial Decret 
635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul del període 
mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el 
procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

En virtut de l’establert a  l ‘article 33  apartat primer de la Llei  11/2013 de 26 de juliol  de 
mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul de creixement i de la creació  d’ ocupació i 
l‘article 4rt de la Llei 15/2010 de 5 de juliol que modifica la Llei 3/2004 de 29 de desembre  
per la que s’ estableixen  mesures de lluita contra la morositat  en les operacions comercials 
que estableix que els Tresorers o en el seu defecte els Interventors de les Corporacions 
locals elaboraran trimestralment  un informe sobre compliment dels terminis de pagament  
previstos  en la Llei.  
PRIMER. L'article 12.2 de Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, estableix que els 
òrgans o les unitats administratives que tinguin atribuïda la funció de comptabilitat en les 



 
 
 

 

 
 

Administracions Públiques elaboraran un informe anual en el qual s'avaluarà el compliment 
de la normativa en matèria de morositat. En el cas de les Entitats locals, aquest informe serà 
elevat al Ple.  
SEGON. Tal com determina la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual es modifica la  Llei 
3/2004, de 29 de desembre, les Corporacions locals tenen l'obligació d'elaborar i remetre al 
Ministeri d'Economia i Hisenda un informe trimestral sobre el compliment dels terminis 
previstos per al pagament de les obligacions de cada Entitat Local. (Període Legal de 
Pagament, d'ara endavant PLP).Resulta  d'aplicació a tots els pagaments efectuats com a 
contraprestació en les operacions comercials entre empreses i l'Administració d'aquesta 
Entitat Local, de conformitat amb el que es disposa en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014 (d'ara endavant LCSP). 
Així, segons estableix l'article 198.4 de la LCSP, l'Administració tindrà l'obligació d'abonar el 
preu dins dels trenta dies següents a la data d'expedició de les certificacions d'obres o dels 
corresponents documents que acreditin la realització total o parcial del contracte. 
En cas de demora en el termini previst anteriorment, l'Administració haurà d'abonar al 
contractista els interessos de demora així com la indemnització pels costos de cobrament en 
els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures 
de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
TERCER. Amb motiu de l'aprovació del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, es 
desenvolupa la metodologia del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les 
Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels 
règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, del 27 d'abril de 2012. 
Així vist, l'objectiu principal d'aquest Reial decret és contribuir a eradicar la morositat de les 
Administracions Públiques i controlar el seu deute comercial, evitant l'acumulació de retards en 
el pagament de factures als proveïdors. 
El que es pretén amb aquesta norma és regular una metodologia comuna perquè totes les 
Administracions puguin calcular i publicar el seu PMP d'igual forma, creant un sistema 
homogeni i comparable.  
La informació relativa a la seva PMP, es publicarà al seu torn, al portal web de l'Entitat Local. 
QUART. En atenció a que el 27 de juny de 2018, el Consell Plenari del Consorci per a la 
gestió dels residus del Vallès Oriental  va aprovar inicialment la modificació dels seus 
Estatuts per tal d’adaptar-los a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic. Aquest acord va estat ratificat posteriorment per la totalitat dels ens consorciats , 
esdevenint  definitivament aprovada la modificació dels estatus del Consorci en data 9 d’abril 
de 2019 i publicada en data 15 d’abril de 2019 al BOP i en el DOGC núm.7854. D’acord amb 
la redacció dels Estatuts del Consorci, el Consorci ha  quedat adscrit en cada exercici 
pressupostari al Consell Comarcal, en virtut d’allò disposat a l’article 120, punt 2, lletra h, de 
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. Com a conseqüència d’ 
aquesta circumstància  aquesta informació  cal donar-la tant del propi Consell Comarcal com 
del Consorci i la seva Societat adscrita Serveis ambientals del Vallès SA 
Pel que fa el règim pressupostari, de comptabilitat, control econòmic-financer i patrimonial, 
l’adscripció del Consorci al Consell Comarcal comporta la seva subjecció al règim del 
Consell Comarcal.  
Així vist i posant de manifest l’establert en la normativa durant el TERCER trimestre de 
l’exercici 2020, la informació de morositat i PMP resulten les dades següents: 
1.PERIODE MIG DE PAGAMENT  

Codi Entitat Entitat 
Rati d’ 

operacions 
pagades 

Rati d’ 
operacions 

pendents de 
pagament  

PERIODE 
MIG DE 

PAGAMENT 
TRIMESTRAL  



 
 
 

 

 
 

09-08-011-
RR-000 

Cm. Valles Oriental 1,55 10,60 4,05 

09-00-082-
CC-000 

C. Gestio Residus del Vallès 
Oriental 

3,63 7,88 3,75 

09-00-082-
CP-001 

Serv. Ambientals del Vallès 
Oriental, S.A. 

17,27 6,58 17,04 

 
Període mig de pagament global a proveïdors  trimestral : 9,32 dies.  
 
2.MOROSITAT 
2.1.Consell Comarcal del Vallès Oriental  

 

 
 
2.2.-Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental  



 
 
 

 

 
 

 

 
2.3.Serveis ambientals del Vallès (SAVOSA) 

 

 
D’acord amb l’article quart, apartat 4, de la Llei 15/2010, es remetrà aquest informe a la 
Direcció General de Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats 
Locals, com a òrgan competent del Ministeri d’Economia i Hisenda, i a la Direcció General de 
Política Financera, i se’n donarà compte al Ple de la Corporació. 
L’Ordre Ministerial HAP/2015/2012 estableix en l’article 4 que la remissió de la informació 
econòmic-financera corresponent a la totalitat de les unitats dependents de cada Corporació 
Local es centralitzarà a través de la intervenció o unitat que exerceixi les seves funcions. 



 
 
 

 

 
 

I l’article 16 de l’esmentada ordre regula les obligacions trimestrals de subministrament 
d’informació al Ministeri d’Economia i Hisenda, estableix els terminis per a la seva presentació, i 
concreta que es realitzarà abans del darrer dia del mes següent a la finalització de cada 
trimestre.” 
 
 
18. Precs i preguntes 
 
El president 
 
Alguna intervenció? Marc, endavant. 
 
El senyor Marc Candela i Callado 
 
Des del Grup d’Esquerra Republicana, per aquest ordre, preguntarà l’Ignasi Martinez, el 
Joan Galiano, i després farem dos precs, en aquest ordre també, jo mateix i la Pamela Isús. 
 
El senyor Ignasi Martínez Murciano 
 
Us explico una mica als consellers, des de l’inici de la pandèmia la zona del Parc Natural del 
Montseny, reserva de la biosfera, s’ha generat una  relació entre alcaldies força interessant, 
s’ha fet un grup de treball, hi ha una activitat que a més a més és una qüestió que està 
passant per sobre de colors polítics, i s’està treballant tant des de les alcaldies com des dels 
consells comarcals i el parc natural, és una introducció molt ràpida, tenim una part a 
Barcelona i una altra a Girona, hi ha la comarca de la Selva, Osona i Vallès Oriental. Clar, la 
meva sorpresa i de la resta d’ajuntaments, i si em permeteu, no vull perdre el to, però 
passem una mica de vergonyeta, anem a dir-ho així, és que no hi ha cap representant del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, no sabem si és que no li arriben les convocatòries, no 
sabem que passa, a més amb més detall, des del Consell Comarcal d’Osona estan molt 
actius, hi ha una problemàtica important relacionada amb el COVID, amb tot el tema de tràfic 
de vehicles, d’aquest tsunami de turistes que van venir descontrolats en la obertura de la 
primera onada i ara tindrem una segona, i sap greu perquè no se si hi ha hagut un problema 
de comunicació, no se exactament on està el problema, però crec que el representant, que 
desconec qui té delegada aquesta funció, vingui a les reunions, participi del grup de 
whatsapp que hi ha d’alcaldies, participi perquè és un tema important que afecta una part 
molt important de la comarca. Tinc entès que la delegació és a l’Àrea de Medi Ambient però 
no ho tinc clar tampoc, i volia fer aquest prec, estem treballant i hi ha feina a fer i la resta de 
consells comarcals em van fer la consulta i els hi vaig dir doncs no ho se, però és una 
situació una mica estranya. Així que el prec va que si us plau hi hagi implicació perquè és 
important pels municipis de la comarca que estan dins del Parc Natural del Montseny. 
 
El senyor Joan Josep Galiano i Peralta 
 
Bon vespre a totes i tots, la nostra pregunta va relacionada amb la situació del procés de 
selecció del nou gerent, volíem saber la informació de les sol·licituds rebudes, de com està 
aquest procés i si dintre d’aquest període futur es contempla per part de l’equip de govern 
del Consell Comarcal la incorporació d’alguna figura que s’incorpori al Consell Comarcal bé 
com a assessor de confiança, bé com a suport tècnic a algun conseller o algun reforç 
addicional que vingui vinculat a aquesta plaça de gerència. 
 
El senyor Marc Candela i Callado 
 
El meu prec anava en la línia que el Reglament orgànic comarcal marca o estableix la figura 
del Pla d’actuació de mandat, i trobem idoni que es fes visualment quan haver-hi la sessió 



 
 
 

 

 
 

d’investidura, moguda, el president va dir que posaria les línies bàsiques d’aquest mandat o 
aquesta legislatura al web del Consell Comarcal, no ho hem trobat, ja ho vam manifestar uns 
mesos enrere, continuem sense o al menys no entenem que aquest escrit marqui quines 
son les línies, però tanmateix creiem idoni que hi hagués un pla d’actuació de mandat que 
recollís quines son les orientacions d’aquest govern i d’aquest mandat, i per tant, preguntem 
perquè no s’ha fet i si es pensa fer. 
 
La senyora Pamela Isús i Sauri 
 
Només volia fer una reflexió, i és que en el punt número 2 hem aprovat la modificació de 
crèdit per demanar al PGI la compra del nou edifici per instal·lar el Consell Comarcal i la 
remodelació que calgui segons l’edifici que s’adquireixi, no se, m’agradaria que us ho 
repenséssiu molt i que ho féssiu amb molt de seny. En alguns dels serveis que tenim 
contractats heu pujat un 13,5 i sempre esteu explicant que és per mantenir l’estructura del 
Consell Comarcal, si ara en posem amb un préstec de 6, 8 o 4 milions d’euros, quina serà la 
propera pujada? No se, és una reflexió que faig, des de l’Ajuntament de Sant Pere el que sí 
s’ha decidit ara que estem tancant el pressupost de l’any que ve és que reduirem al mínim 
els serveis amb vosaltres, perquè si aquestes pujades han de ser la tònica general, un 13,5 
aquest any i l’any que ve no sabem què serà, doncs anirem eliminant serveis o els buscarem 
per altres vies. El primer que farem és el personal dels serveis socials, els municipalitzarem, 
crearem les places i les convocarem nosaltres perquè ens hem adonat que si ho fem així 
ens estalviem 30.000 euros. Aleshores, és una reflexió una mica general, i us demano que 
hi poseu seny a l’hora de la compra i la remodelació, que ho intenteu minimitzar, perquè si 
ara no s’aguanta l’estructura, com ho farem amb un préstec més. 
 
El president 
 
Molt bé, passaríem a respostes. Pel que fa a la relació d’alcaldies, el Consell Comarcal i el 
Parc del Montseny, jo és la primera noticia en aquest aspecte, Ignasi. El que està clar és 
que el Consell Comarcal si hem d’estar representats, crec que hi hem d’estar representats 
amb el conseller de Medi Ambient, que és el Joan Daví, per tant a partir d’aquí emplaço al 
Joan Daví, a que li envieu les convocatòries i que si connecti, que segur que s’hi connectarà 
agraït en aquest aspecte. 
 
En el tema de la situació del procés del nou gerent, crec que hi ha les entrevistes, sinó vaig 
errat ara a principis de desembre, han passat el tall crec que 14 aspirants i, evidentment, 
segueix el seu timing. Crec que a principis d’any tindrem nou gerent. 
 
Pel que fa al PAM, sí que hi ha el meu discurs a la web, quan entreu i entreu a presidència 
allà hi ha el meu discurs, tot i així considero que el tema del PAM, que ara tenim totes les 
àrees que han fet el seu PAM particular, l’han fet i l’han presentat al govern, no estaria de 
més ordenar-ho i fer un únic document per que el tinguéssiu. 
 
I el tema de la compra de l’edifici i els serveis socials, vaig comentar que el tema dels 
serveis socials, si el podíem rebaixar el rebaixaríem. Segueixo dient el mateix, no vull 
avançar aconteixements, si aquest 13,5 de pujada el podem rebaixar, inclús fins i tot per 
aquest 2020 ho farem, a veure com tanquem. Això és un compromís meu i de la gent del 
govern, si el 2020 tanquem bé, si no ens hem gastat els diners que ens havíem de gastar, 
farem el que toca, doneu-nos un petit marge fins a tenir els números exactes. 
 
Pel que fa a la compra del nou edifici, és que és una oportunitat, en aquests moments el 
Consell Comarcal, i després de la COVID encara més, tot i que existeix el teletreball, si 
veniu al Consell Comarcal no tenim sales de reunions, no hi ha una sala de plens, la gent 
està a menys de 2 metres de distància i està absolutament a tocar, té 1.000m2 i en 



 
 
 

 

 
 

necessitaríem 2.000 per estar amb amplitud. L’edifici del carrer Mataró té uns 3.300m2 útils, 
tenim una oferta de compra acceptada per 2 milions d’euros, no hem d’aplicar IVA, ni IRPF, 
perquè som entitat pública, per tant son 2 milions d’euros, tenim que el pressupost ens 
suporta un préstec de 2 milions d’euros perquè la Generalitat, punt número 1, ens ha donat 
un millor finançament per valor de 165.000 euros i ja tenim aquest finançament recorrent any 
rere any i punt número 2, perquè en el pressupost de 2020 hi vam posar 90.000 euros, no se 
si recordeu, per pagar grups polítics i consellers des de juny de 2019 a 31 de desembre de 
2019. Aquesta bossa de 250.000 euros la tenim pel que he explicat abans, i a més per la 
seu del Consell i per algun tema de personal que sigui necessari. Ho farem amb seny, amb 
molt seny, aquests 2 milions el pressupost ho aguanta, tenim a més 1.030.000 euros 
concedit per la Diputació de Barcelona, i tenim també la venta del nostre edifici del carrer 
Ricomà, que ara estem fent les taxacions. A més necessitem 2.000m2, l’edifici té 3.300, 
aquests 1.300 podríem fer venir algú pagant lloguer o ho podríem vendre sempre que sigui 
entitat pública, perquè aquest edifici hauria de ser entitat pública. Però tot això quan ho 
tinguem més avançat i més clar, em vaig comprometre amb vosaltres, amb el Marc a Junta 
de Portaveus, que us ho explicaríem personalment i intentaríem prendre la decisió 
consensuadament tots plegats. 
 
M’has parlat també, Joan, si teníem personal de confiança, és un debat que estem iniciant i 
que evidentment no hi ha res tancat ni et puc avançar més perquè t’enganyaria en aquest 
aspecte. En aquests moments, ara, no. 
 
El senyor Joan Josep Galiano i Peralta 
 
Gràcies senyor president, només comentar que precisament en la mateixa línia que 
comentava abans la Pamela Isús, estem en una situació complicada, entenem l’explicació 
que se’ns ha fet sobre la nova seu, el que sí seria difícil d’entendre és que entréssim en 
debats de càrrecs de confiança i de reforços en una situació com l’actual, que segurament 
tindran la seva justificació o podria ser, però actualment amb la que està caient aquí fora, 
crec que el Consell Comarcal és un element d’exemple i en aquest cas, estic convençut que 
la valoració que fareu a nivell de govern i dels diferents partits serà la correcte. 
 
El president 
 
Repeteixo el que he dit, ara en aquests moments no. Present, punt final. Tu ens dius que 
fem la reflexió, evidentment també hi ha molts models de consells comarcals, si mires cada 
consell comarcal és diferent i en molts llocs ho tenen, en alguns altres no, serà una decisió 
de govern que si es pren se us comentarà. Molt bé, crec que tot s’ha contestat, gràcies, però 
una qüestió, ara entrarem, tal com hem parlat i com el Marc també ha avançat, en el debat 
dels pressupostos, en debats personals i col·lectius, us demano que us reserveu el dimecres 
16 de desembre per fer un ple extraordinari si tot encaixa, per tant ho avanço ara, ple 
extraordinari el 16 de desembre a les 19 hores i informativa de ple, una setmana abans, el 
dia 9 a les 17 hores. 
 
 
S’aixeca la sessió a les vint hores i quatre minuts, de la qual cosa, com a secretari 
accidental, dono fe, amb el vistiplau del senyor president. 
 
Document signat electrònicament. 
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