
 

 

ACTA DEL PLE 

 
Identificació de la sessió  
Núm.  2022/4 
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 25 de maig de 2022 
Hora d’inici:  19:10 h 
Hora de fi: 19:48 h 
Lloc: Teatre Auditori polivalent de Bigues i Riells 
 
Hi assisteixen:  
 
Senyor Emiliano Cordero Soria, president 
Senyora Maria Del Mar Hernández Sánchez 
Senyora Susana Barroso Valverde 
Senyora Gemma Brunet Ferrer 
Senyor Marc Candela Callado 
Senyora Núria Carné Navarro 
Senyora Assia Cherdal Roukha 
Senyora Roser Colomé Soler 
Senyora Eva Maria Díaz Medina 
Senyora Marialluisa Ferre Garcia 
Senyor Joan Josep Galiano Peralta 
Senyor Enric Gisbert Tomas 
Senyor Francesc Juzgado Mollà 
Senyor Manuel Losada Seivane 
Senyor Jordi Manils Tavio 
Senyor Ignasi Martinez Murciano 
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 
Senyor Jose Quesada Tornero 
Senyor Luis Fernando Toral Ortega 
Senyor Marc Uriach Cortinas 
 
També hi assisteixen: 
 
Senyor Carles Fernández Pérez, gerent 
Senyora Núria Caellas i Puig, secretària accidental 
  
Han excusat la seva absència: 
 
Senyora Anna Cella Navarro 
Senyor Joan Davi Mayol 
Senyor Raül Garcia Ramírez 
Senyora Pamela Isús Sauri 
Senyora Magali Miracle Rigalos 
Senyor Alejandro Valiente Almazan 
Senyor Eduard Vallhonesta Alarcón 
 



 

 

  
 
S’inicia la sessió a les dinou hores i deu minuts, amb l’ordre del dia següent: 
 
 
I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1. Aprovar l'acta de la sessió de 23 de març de 2022. 
 
2. Aprovar l'acta de la sessió extraordinària de 4 de maig de 2022. 
 
PRESIDÈNCIA 
 
3. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la cessió d'un espai amb 
l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès. 
 
4. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb la Comissió Central 
de Subministraments, en què s’estableixen les condicions de participació en el sistema 
central d’adquisicions de béns i serveis de la Generalitat de Catalunya. 
 
5. Aprovar el Programa d’actuació comarcal. 
 
6. Aprovar la modificació del calendari de sessions dels òrgans de govern. 
 
ÀREA D'EDUCACIÓ 
 
7. Ratificar el Decret de Presidència 2022PRES000234, de 30 d’abril, de renúncia a la 
competència en la gestió del servei escolar de menjador corresponent al centre educatiu 
Escola Quatre Vents de Canovelles. 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
8. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la 
prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua amb l’Ajuntament 
de Lliçà de Vall. 
 
9. Aprovar la modificació del conveni per a la prestació d'assistència tècnica amb 
l'Ajuntament de Figaró-Montmany en matèria d'enginyeria. 
 
10. Aprovar la modificació del conveni per a la prestació d'assistència tècnica a 
l'Ajuntament de la Roca del Vallès en matèria d'arquitectura, enginyeria i medi ambient. 
 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
11. Aprovar les bases reguladores del procés de selecció per la constitució d’una borsa de 
treball d’administratius/ves, treballadors/res socials, educadors/res socials i 
d’enginyers/res tècnics/ques per les necessitats de personal temporal del Consell 
Comarcal. 
 
12. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits de l’expedient X2022004094. 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT 
 
13. Aprovar la modificació del conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació del 



 

 

servei bàsic d’atenció social amb l'Ajuntament de Cànoves i Samalús. 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS 
 
14. Modificar l'acord de Ple de 23 de març de 2022, d'aprovació del contingut específic del 
conveni amb els ajuntaments de  Cardedeu i Vallgorguina per a la prestació d’assistència 
tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre 
EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució 
EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a 
l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies 
MG52, PRGC i PANP. 
 
ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 
15. Declarar l’edifici de l’Escola de les monges filipenses del municipi de Sant Esteve de 
Palautordera com a bé cultural d'interès local. 
 
16. Declarar la Rectoria de Santa Maria de Martorelles (poblat ibèric) del municipi de 
Santa Maria de Martorelles com a bé cultural d'interès local. 
 
17. Acceptar la renúncia de l'Ajuntament de Fogars de Montclús al conveni de 
col·laboració per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en el marc de la 
realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre 
TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions destinades a la posada en marxa d’aquest Programa, i a la 
Resolució EMT/3721/2021, de 16 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a 
l'any 2021, per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa 
referent d'ocupació juvenil. 
 
18. Modificar l'acord d'aprovació del contingut específic del conveni de col·laboració amb 
l'Ajuntament de Vilalba Sasserra per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació 
juvenil en el marc de la realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a 
l’Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa d’aquest Programa, i 
a la Resolució EMT/3721/2021, de 16 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria, per 
a l'any 2021, per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al 
Programa referent d'ocupació juvenil. 
 
ÀREA DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I TRANSPARÈNCIA 
 
19. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei 
d’assistència  en  matèria  de Tecnologies de la Informació i la Comunicació amb 
l’Ajuntament de Vallromanes. 
 
II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL 
 
1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2022PRES000139, de 17 de març, al 
2022PRES000279, de 19 de maig. 
 
2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2022GER000496, de 17 de març, al 
2022GER000800, de 19 de maig. 
 
INTERVENCIÓ 



 

 

 
3. Donar compte del Pla control financer. 
 
TRESORERIA 
 
4. 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 (1r 
trimestre 2022). 
 
 
20. Precs i preguntes. 
 
 
El president 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 8.40 de la videoacta. 
  
Incorporació de les propostes d’urgència 
 
1. Adjudicar l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental (2022-04-S) 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 9.26 de la videoacta. 
 
El ple acorda la incorporació de la proposta d’urgència a l’ordre del dia de la sessió per 
unanimitat dels 26 membres presents, essent 33 de dret i 33 de fet. 
 
2. Aprovar el conveni d’assistència tècnica en matèria d’habitatge amb l’Ajuntament de 
Montornès del Vallès. 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 10.40 de la videoacta. 
 
El ple acorda la incorporació de la proposta d’urgència a l’ordre del dia de la sessió per 
unanimitat dels 26 membres presents, essent 33 de dret i 33 de fet. 
 
3. Aprovar la modificació de l’oferta pública d’ocupació de l’any 2022 incloent les places 
objecte d’estabilització seguint els requisits de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de 
mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 11.09 de la videoacta. 
 
El ple acorda la incorporació de la proposta d’urgència a l’ordre del dia de la sessió per 
unanimitat dels 26 membres presents, essent 33 de dret i 33 de fet. 
 
4. Aprovar les bases i convocatòria per urgència per concurs de processos de selecció per 
proveir llocs de treball temporals. 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 11.34 de la videoacta. 
 
El ple acorda incorporar la proposta d’urgència amb els 18 vots a favor de, per part del Grup 
Comarcal Partit dels Socialistes de Catalunya - CP, els senyors i les senyores Emilio 
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 

http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202205251903000000_FH.mov&topic=1
http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202205251903000000_FH.mov&topic=2
http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202205251903000000_FH.mov&topic=3
http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202205251903000000_FH.mov&topic=4


 

 

Manuel Segovia Ramos i Josep Quesada Tornero; per part del Grup Comarcal Junts per 
Catalunya (Junts), els senyors i les senyores Gemma Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, 
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 – Alternativa Municipalista, el senyor Luís Toral 
Ortega. I les 8 abstencions 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 Tomás, Ignasi Martínez 
Murciano, Imma Ortega i Martí i Marina Planellas i Alegre. 
 
 
I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1. Aprovar l'acta de la sessió de 23 de març de 2022. 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 12.32 de la videoacta. 
 
L’acta de la sessió de 23 de març de 2022 s’aprova per unanimitat dels 26 membres 
presents. 
 
2. Aprovar l'acta de la sessió extraordinària de 4 de maig de 2022. 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 13.05 de la videoacta. 
 
L’acta de la sessió extraordinària de 4 de maig de 2022 s’aprova per unanimitat dels 26 
membres presents. 
 
 
PRESIDÈNCIA 
 
3. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la cessió d'un espai amb 
l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès. 
 
Llegit el dictamen de Presidència, de 18 de maig de 2022, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. L’11 de maig de 2022, el gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental, senyor Carles 

Fernández Pérez, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 

 
1. L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en endavant l’AJUNTAMENT, disposa de 

l’equipament de Can Ribas-Centre de Recursos Agraris, situat al Camí Antic de Vic, núm. 10, de 
les Franqueses del Vallès (Corró d’Avall), en endavant l’EQUIPAMENT, i hi té disponible un espai 
lliure en la planta primera, de 85,38 m2, i en la planta altell, de 36,18 m2, en endavant l’ESPAI.  

 
2. El CONSELL COMARCAL per raó d’un conveni de cessió d’ús gratuïta amb l’AJUNTAMENT ha 

gaudit de l’ESPAI per ubicar-hi l’Àrea de Desenvolupament Local del CONSELL COMARCAL. El 
conveni de cessió d’ús gratuïta de l’ESPAI formalitzat el 23 de maig de 2018, fou prorrogat fins el 
3 de juliol de 2022.   

 
3. Ambdues parts han manifestat el seu interès en fer una nova cessió temporal de l’ESPAI.   
 

http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202205251903000000_FH.mov&topic=5
http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202205251903000000_FH.mov&topic=6


 

 

Per aquest motiu i tenint en compte el principi de cooperació entre les administracions públiques, 
INFORMO el següent:  
 
1. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni amb l’AJUNTAMENT per a la cessió d’ús gratuïta 

de l’ESPAI al CONSELL COMARCAL, establir-ne la relació i les obligacions, d’acord amb 
l’esborrany que consta a l’expedient X2022004380. 
 

2. Declarar la plurianualitat de la despesa. 
 

3. Autoritzar i disposar una despesa plurianual màxima  amb càrrec a l’aplicació pressupostària  
920.00.212.00, que consta en el quadre que s’adjunta a continuació,  i assumir el compromís de 
dotar l’aplicació pressupostària corresponent pels exercicis següents en què el conveni sigui 
vigent, d’acord amb el detall següent:    

 

IMPORT AMB IVA 
APLICACIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA 
ANY 

4.320 EUR 
 

920.00.212.00 

2022 (des de 
l’inici de vigència 
del conveni al  31 
de desembre de 
2022) 

8.640 EUR 
 

920.00.212.00  2023 

8.640 EUR 920.00.212.00  2024 

8.640 EUR 920.00.212.00  2025 

4.320 EUR 920.00.212.00  2026 

 
2. El 18 de maig de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 

 
1. 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. 
 

2. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques pel que fa al contingut del conveni.  

 
3. 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. 

 
4. El Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 

d’octubre.  
 

5. L’article 9 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, pel que fa 
a l’exclusió d’aquest negoci jurídic de l’àmbit d’aplicació de la llei esmentada. 

 
6. 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, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
de l'organització comarcal de Catalunya, el qual estableix la competència del Ple per 



 

 

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 de col·laboració amb l’Ajuntament de les 

Franqueses del Vallès per a la cessió d’ús gratuïta d’un espai en l’equipament de Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris, d’acord amb el redactat següent:  
 

 

“REUNITS 
 

D’una banda, l’Il·lm. senyor FRANCESC COLOMÉ TENAS, alcalde president de 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, assistit per la secretària Sra. MARIA 
LLONCH LLONCH. 
 
I de l’altra, l’Il·lm. senyor EMILIO CORDERO SORIA actuant com a president del 
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL, assistit per la secretària accidental 
Sra. NÚRIA CAELLAS PUIG. 
 
Ambdues parts, reconeixent-se capacitat legal suficient per actuar, 
 

MANIFESTEN 
 

I. Que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès és propietari d’un bé de domini públic 
consistent en una edificació ubicada en el camí antic de Vic, núm. 10, de les 
Franqueses del Vallès, anomenat CAN RIBAS – CENTRE DE RECURSOS AGRARIS, i 
que és la seu de les àrees de Dinamització Econòmica, Sanitat i Salut Pública, Gent 
Gran, Agricultura, Territori i Sostenibilitat. Aquest bé figura en l’inventari general 
consolidat de béns, drets i obligacions d’aquest Ajuntament, amb la qualificació de bé de 
domini públic adscrit al servei públic.  
 
II. Que, l’ajuntament disposa d’un espai en l’immoble descrit en l’antecedent I, 
concretament en la planta primera, de 85,38 m2, i en la planta altell, de 36,18 m2. Per a 
la seva identificació, s’adjunten com a annexes núm. 1 i 2, sengles plànols per detallar el 
seu emplaçament exacte i la seva superfície i distribució. 
 
III. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental està interessat en ocupar l’espai descrit 
en l’apartat II durant un període de 4 anys, prorrogables anualment per un període de 
quatre anys més, amb la finalitat de destinar-lo a oficines d’aquesta institució.  
 

IV. Que ambdues parts manifesten la voluntat de subscriure un CONVENI DE CESSIÓ 
GRATUÏTA D’ÚS DE LOCAL. Per tot el que s’ha exposat, les dues parts, en la 
representació que ostenten, formalitzen aquest conveni, d’acord amb les següents 
clàusules i, en el seu defecte, amb subjecció al Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel 
qual s’aprova el reglament del patrimoni dels ens locals. 
 

CLÀUSULES 
 
Primera. Objecte del conveni.  
 
L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS (des d’ara, l’AJUNTAMENT) 
cedeix al CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL (des d’ara CCVO) l’ús de 



 

 

forma gratuïta de l’espai ubicat en la planta primera i planta altell, amb unes superfícies 
de 85,38 i 36,18 m2, respectivament, de l’edifici CAN RIBAS – CENTRE DE 
RECURSOS AGRARIS, en el camí Antic de Vic, núm. 10, les Franqueses del Vallès, 
amb una superfície total de 121,56 m2, (a partir d’ara, es designa com a “espai cedit a 
Can Ribas”). La part cedida consta identificada en els dos plànols incorporats com a 
annex a aquest conveni.  
 
Segona. Ús de l’espai cedit de Can Ribas.  
 
El CCVO farà ús de l’espai cedit a Can Ribas per destinar-lo a oficines / dependències 
administratives del consell. També podrà fer ús dels següents espais: lavabos, 
accessos, ascensor, etc. 
 
Tercera.- Obligacions del CCVO.  
 
El CCVO es farà càrrec de les despeses de subministrament i neteja que li pertoquin, en 
proporció a l’espai que és objecte de cessió d’ús, establint-se un import màxim mensual 
de 720 €.   
 
A aquest efecte, en els quinze dies següents a la finalització de cada mes de vigència 
del conveni, l’AJUNTAMENT presentarà la justificació de l’import que es repercuteixi al 
CCVO i el CCVO en validarà, si és el cas, l’import.  
 
Quarta. Extinció de la cessió de l’ús. Aquest conveni quedarà sense efecte per les 
següents causes: 

 
 Manca de pagament de les despeses de subministrament i neteja.  
 Incompliment d'alguna de les clàusules establertes als presents pactes.  
 Acabament del termini pactat.  
 Tancament de la instal·lació per raons de seguretat.  
 Raons d’ interès públic.  
 Qualsevol de les causes establertes a la llei.  
 
Cinquena. Termini de l’autorització. 
 
 La cessió de l’ús té una durada de quatre anys, a comptar des del dia de la signatura 
del conveni present. No obstant això, aquest període es podrà prorrogar anualment, per 
un màxim de quatre anys més.  

 
Sisena. Responsabilitat del CCVO.  
 
El CCVO, com a titular de l’activitat que es desenvoluparà en l’espai que és objecte de 
cessió, es fa directa i exclusivament responsable, eximint de tota responsabilitat a 
l’Ajuntament, pels danys que el CCVO pugui ocasionar pel desenvolupament de la seva 
activitat a les persones, treballadors, clients, terceres persones, i a les coses, 
instal·lacions, els serveis i subministraments. El CCVO s’obliga a contractar una pòlissa 
de responsabilitat civil per respondre de tots els danys que es puguin derivar de la seva 
activitat en l’espai cedit.  
 
Setena. Interpretació del conveni. Les discrepàncies que puguin sorgir en l’aplicació 
d’aquest conveni seran resoltes de comú acord entre les parts i, en darrer terme, davant 
els Tribunals competents de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 
I en prova de conformitat, i als efectes legalment oportuns, signen el present conveni per 



 

 

duplicat, en el lloc i data esmentats.” 
 
 
 

ANNEX I 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX II  
 



 

 

 
 
 

 
2. Declarar la plurianualitat de la despesa. 

 
3. Autoritzar i disposar una despesa plurianual màxima amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària  920.00.212.00, que consta en el quadre que s’adjunta a continuació,  i 
assumir el compromís de dotar l’aplicació pressupostària corresponent pels exercicis 
següents en què el conveni sigui vigent, d’acord amb el detall següent:    

 

IMPORT AMB IVA 
APLICACIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA 
ANY 

4.320 EUR 
 

920.00.212.00 

2022 (des de 
l’inici de vigència 
del conveni al  31 
de desembre de 
2022) 

8.640 EUR 
 

920.00.212.00  2023 

8.640 EUR 920.00.212.00  2024 

8.640 EUR 920.00.212.00  2025 

4.320 EUR 920.00.212.00 2026 

 
4. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.”  
 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 13.37 de la videoacta. 
 

http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202205251903000000_FH.mov&topic=7


 

 

El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 26 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
4. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb la Comissió 
Central de Subministraments, en què s’estableixen les condicions de participació en 
el sistema central d’adquisicions de béns i serveis de la Generalitat de Catalunya. 
 
Llegit el dictamen de Presidència, de 18 de maig de 2022, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 10 de maig de 2022, el senyor Carles Fernández Pérez, Gerent, ha emès l’informe 

següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 19 de maig de 2010, el Ple del Consell Comarcal va aprovar el contingut i la signatura del 

conveni de col·laboració amb la Comissió Central de Subministraments, en què s’estableixen les 
condicions de participació en el sistema central d’adquisicions de béns i serveis (energia 
elèctrica) de la Generalitat de Catalunya.  

 
2. El 21 de juliol de 2010, es va formalitzar el conveni col·laboració amb la Comissió Central de 

Subministraments, en què s’estableixen les condicions de participació en el sistema central 
d’adquisicions de béns i serveis (energia elèctrica) de la Generalitat de Catalunya. En el pacte 
sisè, consta que el present Conveni entrarà en vigor des de la data de la seva signatura i durarà 
un any, essent prorrogable automàticament per períodes anuals, si bé qualsevol de les parts 
podrà desistir-ne en qualsevol moment, prèvia denúncia feta, almenys amb tres mesos 
d’antelació. 

 

3. El 9 de febrer de 2022, registre d’entrada E2022002207, la Generalitat de Catalunya ens tramet 
el certificat de l'acord en què s'autoritza la Secretaria tècnica per a homogeneïtzar els convenis 
d'adhesió als Sistema central d'adjudicacions, formalitzats sense la limitació de la seva vigència 
establerta a la Llei 30/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. En aquest sentit, 
adjunten escrit en què expliquen l'actuació, certificat de l’acord relatiu a l’actualització dels 
convenis, còpia del conveni formalitzat, formulari a complimentar i model del conveni actualitzat. 

 
Per aquest motiu, es proposa la signatura d’un conveni de col·laboració de col·laboració amb la 
Comissió Central de Subministraments, en què s’estableixen les condicions de participació en el 
sistema central d’adquisicions de béns i serveis de la Generalitat de Catalunya.” 

 
2. El 18 de maig de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 

aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 

2. 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 és 
competència del 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 de col·laboració amb la Comissió Central 

de Subministraments, en què s’estableixen les condicions de participació en el sistema 
central d’adquisicions de béns i serveis de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el 
contingut següent: 
 
REUNITS 
 
D'una part, ________________________, que intervé en la seva qualitat de president/a de la 
Comissió Central de Subministraments, d’acord amb ________________________. 
 
D'altra part _______________________, que intervé en la seva qualitat de 
_______________________, en representació de l’entitat, segons _______________________. 
 
 
EXPOSEN 
 
1r Que la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Comissió Central de Subministraments 
gestiona un sistema d’adquisicions centralitzades de béns i serveis. 
 
2n Que en la disposició addicional primera del Decret 96/2001 de 20 de març, sobre organització 
i competències per a la contractació dels subministraments i dels serveis complementaris 
relacionats o derivats dins l’Administració de la Generalitat de Catalunya i altres organismes 
públics, es preveu que els organismes autònoms i les restants entitats de dret públic vinculades o 
dependents de l'Administració de la Generalitat, institucions i empreses públiques de la 
Generalitat i entitats locals, universitats públiques i altres administracions i entitats públiques 
ubicades al territori de Catalunya, puguin adherir-se voluntàriament com a destinatàries dels 
subministraments i serveis de referència objecte d’adquisició centralitzada per la Comissió 
Central de Subministraments, prèvia sol·licitud d'adhesió que haurà de ser acceptada per acord 
de la Comissió Central de Subministraments mitjançant la formalització del corresponent conveni 
de col·laboració, on es fixaran les condicions de l’esmentada vinculació. 
 
3r Que el _______________________, a l’empara de l’acord de la Comissió Central de 
Subministraments, de data 24 de juliol de 2020, en que s’autoritza la Secretaria tècnica 
d’aquesta Comissió per a homogeneïtzar els convenis d’adhesió als Sistema central 
d’adjudicacions, formalitzats sense la limitació de la seva vigència establerta a la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, _______________________ ha manifestat 
explícitament la seva voluntat de permanència al Sistema central d’adquisicions de béns i serveis 
de la Generalitat de Catalunya ampliant, si és el cas, l’abast de l’adhesió a totes les seves 
categories de subministraments i de serveis. D’aquest acte se’n donarà compte a la Comissió 
Central de Subministraments. 
 

 
CLÀUSULES 

 
1a OBJECTE 
 
El present conveni té per objecte establir les bases i condicions mitjançant les quals 
_______________________ s'incorpora al Sistema central d’adquisicions de béns i serveis de la 
Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
2a DESENVOLUPAMENT DE LA COL·LABORACIÓ ENTRE LES PARTS 
 
La participació en el Sistema central d’adquisicions permet que _______________________, 
realitzi els seus procediments d’invitació a les empreses seleccionades per la Comissió Central 



 

 

de Subministraments, tot d’acord amb la normativa reguladora de la contractació del sector 
públic i d’acord amb el què regulen els plecs de cada una de les licitacions. 
 
La participació en el Sistema central d’adquisicions podria suposar, si les parts així ho convenen 
singularment, que la Comissió Central de Subministraments agregui les necessitats de 
_______________________ en expedients d’adquisició centralitzada. 
 
_______________________ facilitarà en el primer trimestre de cada any a la Comissió Central 
de Subministraments informació global dels subministraments i dels serveis contractats dins del 
Sistema central d’adquisicions l’any anterior, per tal de determinar les previsions d’adquisicions 
futures. 
 
La Comissió Central de Subministraments facilitarà a _______________________ l'accés a les 
aplicacions informàtiques de gestió de l’aprovisionament per garantir el compliment del conveni, 
així com tota aquella documentació que el proveïdor hagi facilitat a la Comissió Central de 
Subministraments sobre els seus béns, productes i serveis. 
 
 
3a COMUNICACIÓ D'INCIDÈNCIES 
 
_______________________ comunicarà a la Comissió Central de Subministraments, per 
permetre’n el seu coneixement i als efectes de constància administrativa en els expedients 
d’adquisició centralitzada de les resolucions que adopti, les incidències sorgides en la tramitació 
dels procediments de contractació de subministraments i serveis derivats d’aquest conveni. 
 
 
4a EXECUCIÓ DE LES GARANTIES DEFINITIVES DELS CONTRACTES  
   
En el supòsit que _______________________ hagués d'exigir responsabilitats que comportessin 
fer efectives les garanties definitives constituïdes pels proveïdors adjudicataris, comunicarà la 
incoació o, en el seu cas, la resolució que s'adopti a la Comissió Central de Subministraments, 
als efectes oportuns. 
 
 
5a COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 
Las parts signants podran constituir una Comissió de seguiment que estarà formada per dos 
representants de la Comissió Central de Subministraments i designats per a aquesta, i dos 
representants de _______________________, designats per aquesta entitat, per tal de realitzar 
els seguiment del compliment del present Conveni i resoldre, si així s’escau, els dubtes que 
ofereixi la seva interpretació. 
 
 
6a JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
Les qüestions litigioses que poguessin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest Conveni 
seran de coneixement i competència de l’òrgan jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
 
7a DURADA  
 
El present conveni entrarà en vigor a partir de la data de la darrera signatura d’aquest document 
amb una durada inicial de 4 anys, essent prorrogable de forma expressa, abans de la finalització 
del termini inicialment previst, per un període màxim de 4 anys més, si bé qualsevol de les parts 
podrà desistir en qualsevol moment, prèvia denúncia feta, almenys, amb dos mesos d’antelació. 
 
 
8a RESOLUCIÓ 
 



 

 

Serà causa de resolució del conveni, el mutu acord de les parts o l'incompliment greu de les 
seves clàusules per alguna de les parts signants.  
 
I perquè així consti, en prova de conformitat, ambdues parts signen electrònicament aquest 
document.  
 
La data de validesa d’aquest document serà la que consti en la darrera signatura 
electrònica. 

 
2. Notificar aquest acord a la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de 

Catalunya.” 
 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 14.26 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 26 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
5. Aprovar el Programa d’actuació comarcal. 
 
Llegit el dictamen de Presidència, de 18 de maig de 2022, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El Consell Comarcal ha d’elaborar un programa d’actuació comarcal que ha d’incloure 

els serveis, les activitats i les obres que han de dur a terme; la manera d’acomplir els dits 
serveis i activitats; els mecanisme de coordinació amb els municipis i les comarques 
limítrofes, i la previsió dels recursos necessaris per a finançar les actuacions establerts a 
l’article 29 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre.  
 

2. El 9 de desembre de 2021, mitjançant Decret de Presidència 2021PRES000672, es va 
iniciar l’expedient administratiu d’aprovació del Programa d’actuació comarcal. 
 

3. El Consell Comarcal ha elaborat l’esborrany del Programa d’actuació comarcal. 
 

4. El 8 d’abril de 2022, mitjançant el Decret de Presidència núm. 2022PRES000190, s’obre 
un període d'informació pública de vint dies en relació amb el Programa d’actuació 
comarcal mitjançant la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona durant el qual poden presentar-se les al·legacions que s’estimin oportunes. 

 
5. L’11 d’abril de 2022, s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci 

d’informació pública del Programa d’actuació comarcal i s’ha donat un termini de 20 dies 
pel tràmit d’informació pública.  

 
6. Transcorregut el termini d’informació pública, no consta la presentació de cap al·legació 

ni documentació al registre del Consell Comarcal del Vallès Oriental i per tant res no 
obsta a l’aprovació del Programa d’actuació comarcal. 
 

7. El 12 de maig de 2022, la senyora Núria Caellas i Puig, secretària accidental del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, ha emès l’informe preceptiu. 

 
8. El 18 de maig de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202205251903000000_FH.mov&topic=8


 

 

 
 
FONAMENTS DE DRET 

 
1. L’article 29 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix que el Consell Comarcal ha 
d’elaborar un programa d’actuació comarcal que ha d’incloure els serveis, les activitats i 
les obres que han de dur a terme; la manera d’acomplir els dits serveis i activitats; els 
mecanisme de coordinació amb els municipis i les comarques limítrofes, i la previsió dels 
recursos necessaris per a finançar les actuacions 
 

2. L’article 29.2 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix un cop elaborat el programa i 
abans d’aprovar-lo, s’ha de sotmetre a informació pública i ha de ser informat pel consell 
d’alcaldes. 

 
3. L’article 29.3 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix que el programa d’actuació 
comarcal ha d’ésser aprovat pel Ple del Consell Comarcal per majoria absoluta. 
 

4. L’article 14.3 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 al Ple aprova el 
programa d’actuació comarcal. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el Programa d’actuació comarcal següent: 

 
PROGRAMA D’ACTUACIÓ COMARCAL  

(PAC) VALLÈS ORIENTAL   

 
QUI SOM? 
 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental és una administració pública local constituïda el 9 de març de 
1988, a fi de donar compliment al mandat de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. La seva norma 
bàsica de regulació és el text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya (Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre). 
 
Les competències exercides pel Consell Comarcal del Vallès Oriental són bàsicament aquelles que li 
atribueixen les lleis del Parlament de Catalunya, les de cooperació, coordinació o suplència en relació 
amb els serveis municipals i les de col·laboració amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
encaminades al desenvolupament d’activitats d’interès autonòmic. 
 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental és una administració de segon grau i d’elecció indirecta. 
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat el 2006, estableix que Catalunya s’organitza en 
vegueries, comarques i municipis. De moment, la recuperació de les vegueries i el seu encaix amb els 
consells comarcals i diputacions no s’ha desenvolupat. 
 
L’organització comarcal de Catalunya, que va ser vigent a la Catalunya republicana del 1936 al 1939, 
va tornar a ser recuperada amb rang l’any 1987, amb la creació dels consells comarcals. 
 



 

 

Des d’aleshores, els 42 consells comarcals d’arreu han anat evolucionant en funció de la idiosincràsia 
de cada territori i el paper més o menys destacat i/o polític que li hagin volgut donar els seus governs i 
també a la utilitat que els ajuntaments n’hagin fet de la seva existència. 
 
QUÈ FEM?  
 
El PAC 2018-2021, aprovat pel Ple de 21 de novembre de 2018, estableix que la missió del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental és promoure i desenvolupar polítiques públiques, d’àmbit supramunicipal 
i comarcal amb criteris de qualitat, vetllant per la igualtat d’oportunitats i el benestar de les persones. 
Per assolir aquesta missió, el PAC estableix les línies estratègiques següents:  
 

1. Atenció a les persones 
2. Desenvolupament socioeconòmic 
3. Atenció al medi ambient  
4. Especialització i optimització de la xarxa comarcal de serveis  
5. Millora contínua i excel·lència 
6. Detecció de necessitats  
7. Participació en la presa de decisions sobre el territori 

 
Un cop revisades aquestes línies estratègiques es decideix incloure una vuitena línia estratègica 
referent als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).  
 
Per donar resposta a cada una d’aquestes línies estratègiques es desenvolupen una sèrie de 
polítiques públiques, que tenen com objectiu principal, cobrir les necessitats de la ciutadania.  
 
A tall d’exemple podem parlar d’algunes de les polítiques públiques que es desenvolupen a cada línia 
estratègica: 
 
Pel que fa a la línia d’atenció a les persones, totes les polítiques públiques relacionades amb aquest 
àmbit han viscut o han necessitat un impuls molt important en aquest període com a conseqüència 
del moment de crisi profunda viscut. Aquest fet ha provocat que les administracions públiques han 
hagut de donar resposta urgent a situacions d’elevat risc social. 
 
El desenvolupament socioeconòmic, línia estratègica dos, es centra sobretot en establir la concertació 
territorial que permeti dur a terme accions que generin riquesa al conjunt del territori i que provinguin 
de la capacitat de cooperació publicoprivada. Aquesta capacitat de cooperació es genera i 
s’aconsegueix a partir del treball conjunt i de les relacions de confiança entre tots els agents implicats. 
 
Les polítiques públiques que es potencien des de la línia estratègica d’atenció al medi ambient, línia 
3, es basen en generar un desenvolupament del territori sostenible i amb un elevat grau de solidaritat 
intergeneracional. Els poders públics han de vetllar per la protecció del medi ambient a través 
d’aquest tipus de polítiques públiques. 
 
Els municipis, davant de les demandes dels serveis de la ciutadania, es troben avui en dia, amb tres 
disjuntives: una creixent complexitat en la prestació dels serveis, serveis no obligatoris pels municipis 
però que la ciutadania reclama i per últim la necessitat d’establir el concepte d’escalabilitat i 
adequació dels serveis als recursos existents, es requereix una gran capacitació i especialització que 
no sempre es pot assumir des de tots els ajuntaments. 
 
Davant d’aquestes disjuntives el Consell Comarcal, a través de la línia estratègica 4, ofereix serveis 
especialitzats als ajuntaments del seu territori així com la conseqüent optimització dels recursos 
existents. Aquesta manera de treballar ens ofereixen la capacitat de compartir coneixements i 
expertesa.  
 
Per poder assolir l’objectiu de que la ciutadania s’apropi a l’administració pública hem de treballar per 
fer que aquesta aconsegueixi una major qualitat democràtica i sigui més accessible per a tothom. En 
aquest sentit, des del Consell Comarcal, es treballa per a la millora contínua i l’excel·lència de la 
nostra organització, a través de la línia estratègica 5. Els elements que es treballen per aconseguir-ho 
són per una banda ser més eficients en els nostres processos interns, tenir major qualitat institucional 



 

 

en tot allò que fem i fer partícep a la ciutadania de les decisions de l’administració. Per últim 
incorporem el concepte de millora contínua i innovació en el dia a dia de la nostra feina. 
 
Cal planificar. I cal fer-ho amb el coneixement de la realitat que ens permeti ser acurats en les 
decisions. A la línia estratègica 6, de detecció de necessitats, s’ofereixen les eines necessàries per 
poder disposar del coneixement que ens cal a l’hora de prendre decisions sobre el nostre territori. 
Aquest coneixement ens el proporciona l’anàlisi de dades que ens ajuda a planificar. 
 
Per últim, però no per això menys important, ens plantegem poder tenir un lideratge polític, que 
juntament amb els agents estratègics del nostre territori, ens permeti fer sentir la veu de la comarca 
als organismes on sigui necessari. Hem de poder expressar les nostres opinions i fer-les sentir. 
 
En el marc d’aquesta actualització del PAC incorporem al visió que ens aporten els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible. Aquesta visió ha d’impregnar a tota la institució i tot allò que duem a 
terme. 
 
Aquestes actuacions s’emmarquen dins del PAC vigent en aquests moments i sotmeses a revisió en 
aquest procés d’actualització del nostre full de ruta.  
 
QUI ÉS LA NOSTRA CIUTADANIA?/QUINES SÓN LES SEVES NECESSITATS? 
 
Durant el període de crisi econòmica més cru també es va produir  crisi de desconfiança de la 
població envers la política. Aquest fet, s’ha perllongat en el temps. Cal incorporar un nova realitat 
provocada per la crisi sanitària de la Covid-19. Aquesta nova realitat ens obliga, com servidors 
públics, a plantejar una mirada diferent de les necessitats  de la ciutadania. Això comporta que els 
poders públics han de pensar i repensar tot allò que fan. Les administracions públiques han de 
generar nous canals de participació i de comunicació amb la ciutadania.  
 
Aquests nous canals han de permetre conèixer molt millor les necessitats de la ciutadania i per tant 
poder donar resposta a aquesta. L’objectiu principal és garantir un model social equitatiu. 
 
Per recuperar la confiança de la ciutadania en l’administració pública, i com a obligació intrínseca dels 
poders públics cal desenvolupar la qualitat institucional. 
 
Per tant si juntem el binomi ciutadania que ha perdut la confiança en les administracions públiques i 
també més exigent amb ella cal reaccionar per aconseguir revertir aquest binomi i convertir-lo en 
confiança-coneixement de les necessitats de la ciutadania. 
 
Quines eines estan a l’abast de l’administració pública per poder-ho fer? D’inici tenim accés a gran 
volum de fonts d’informació que ens permeten conèixer amb més detall la nostra realitat. Però amb 
això no en tenim prou i ho hem pogut comprovar al llarg dels anys.  
 
Què cal incorporar? 
 
Cal incorporar maneres de treballar de l’administració diferents, més democràtiques, més accessibles, 
que permetin una major participació de les persones implicades, que són la ciutadania. Aquesta ens 
aportarà inputs que ens permetran dur a terme polítiques públiques alineades amb les necessitats. 
 
Per una altra banda, i tenint en compte l’increment en el nivell d’exigència de la ciutadania, cal 
aprofitar-ho i veure-ho com una oportunitat de millora constant de tot allò que fem. Hem d’aprofundir 
en la qualitat democràtica i assolir una maduresa en les relacions existents. 
 
No ens podem aturar, hem d’evolucionar cap a una societat més justa, equitativa i transparent. 
 
I davant d’aquests nous temps i noves necessitats també cal una nova manera de relacionar-nos. Per 
ser, com a territori, més forts cal enfortir els llaços intermunicipals. 
 
El Consell Comarcal ha d’esdevenir un instrument al servei dels ajuntaments i de tots els agents 
implicats en les decisions del nostre territori, per fer-lo més fort i estratègic. 



 

 

 
QUINA ÉS LA NOSTRA REALITAT SOCIOECONÒMICA? 
 
La comarca del Vallès Oriental consta de 39 municipis i està molt a prop de Barcelona. La capital 
comarcal és Granollers, amb més de 60.000 habitants. És un territori que es caracteritza per la seva 
gran heterogeneïtat, ja que combina zones de gran implantació industrial i urbana amb zones amb un 
marcat caràcter rural. 
 
Al Vallès Oriental hi ha municipis amb una població inferior als mil habitants i un bon gruix de 
municipis amb una població que ronda o supera ja els 15.000 habitants. Només hi ha dos municipis 
amb característiques de ciutat plenament metropolitanes, com són la capital i Mollet del Vallès que 
tenen més de 50.000 habitants. Tots aquests municipis tenen característiques socioeconòmiques 
diferents, tot i això, el conjunt de la comarca té una situació geogràfica privilegiada, que li permet 
disposar d’una immillorable xarxa de comunicacions així com d’una gran varietat d’atractius turístics. 
 
En el conjunt de l’àmbit metropolità de Barcelona, el Vallès Oriental ocupa l’extrem nord-oriental de la 
Regió, en plena depressió prelitoral catalana. Donada la seva situació estratègica, la travessen 
importants línies de comunicació del país. Té 735 km2 de superficie i una població que supera els 
400.000 habitants. 
 
El Vallès Oriental ha estat afectat pel paper difusor de Barcelona i la saturació de la mateixa ciutat 
comtal. Aquests factors, juntament amb un desplaçament de la indústria a les comarques del seu 
entorn, han provocat que el Vallès Oriental experimenti un salt demogràfic brusc i una important 
transformació de la seva estructura productiva, caracteritzada per un pes reduït del sector primari, 
una forta industrialització i un procés de terciarització emergent. 
 
QUÈ VOLEM SER?/CAP A ON VOLEM ANAR?.  
 
Com hem vist al principi els conceptes d’institució i organització dins de les administracions públiques, 
tot i que es barreja, són aspectes diferents.  
 
Actualment ens trobem davant d’una crisi tant institucional com organitzativa de les administracions 
públiques.  
 
En aquests moments s’han incorporat molts conceptes de management dins de les organitzacions 
que ha estat molt útil per aconseguir organitzacions més eficients i eficaces. Però aquest camí no ens 
porta a assolir institucions públiques més sòlides que ens aportin una major seguretat jurídica i 
institucional. Són dues vies de treball complementàries que han  d’anar lligades. 
 
Ens trobem davant d’una gran feblesa institucional que no es pot solucionar amb respostes 
organitzatives.  
 
Per tant hem de tenir una doble mirada: una mirada d’aprop, que ens permeti evidentment millorar 
processos, estructures, entre d’altres  i a la vegada una mirada més estratègica, social, històrica,  que 
ens permeti visualitzar els problemes institucionals i oferir solucions. 
 
És per aquest motiu que el plantejament del nostre PAC intenta incorporar en la seva definició els dos 
aspectes: aquells més organitzatius i estructurals i els referents a la nostra institució i a la seva 
credibilitat davant de la ciutadania.  
 
La nostra organització ha d’oferir uns serveis a la ciutadania amb plenes garanties i amb un elevat 
nivell de qualitat i a la vegada volem assolir un grau de maduresa institucional que ens permeti 
guanyar la confiança i la credibilitat perduda envers la nostra ciutadania. 
 
Davant d’aquesta disjuntiva organitzacional i institucional, el plantejament ha estat el següent: 
 
Hem de ser capaços d’assolir un PAC complert i que reculli tots aquests aspectes per permetre una 
evolució important del Consell Comarcal.  
 



 

 

Com a Consell Comarcal existeix un mandat legal que ens obliga a actualitzar el PAC cada quatre 
anys. Segons el Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre al seu article 29 estableix: 
 
29.1 Els Consells Comarcals han d'elaborar un PAC que ha d'incloure els serveis, les activitats i les 
obres que han de dur a terme; la manera d'acomplir els dits serveis i activitats; els mecanismes de 
coordinació amb els municipis i les comarques limítrofes, i la previsió dels recursos necessaris per a 
finançar les actuacions. 
 
29.4 Els programes d'actuació comarcal tenen una vigència de quatre anys, sens perjudici de les 
modificacions que acordi el ple del Consell Comarcal seguint el mateix procediment establert per a 
aprovar-los i de les revisions que estableixin els mateixos programes. 
 
Però no només és aquest el motiu, ja que volem tenir un PAC que ens ajudi com organització i com 
institució. 
 
Per tant havent fet un procés intern de reflexió vam arribar a la conclusió de que l’arquitectura general 
plantejada, del PAC vigent, continua sent vàlida (missió, principis i línies estratègiques), però com a 
institució ens cal anar un pas més enllà per incorporar més valor afegit a allò que fem.  
 
També en aquest període s’han produït canvis legals que ens han afectat pel que fa a allò que hem 
de dur a terme.  
 
Concretament la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, és una reforma de la Llei 30/1992 destinada sobretot a impulsar la 
tramitació electrònica del procediment administratiu i a superar la tramitació en paper. 
 
Aquesta nova Llei obliga que les administracions han de fer un procés d’adaptació a aquests nous 
tipus de canals de comunicació amb la ciutadania per tant hauran de posar les condicions 
necessàries perquè siguin factibles en breu. 
 
 
COM VOLEM DONAR RESPOSTA A LES NECESSITATS DE LA CIUTADANIA?  
 
Per dur a terme l’actualització del PAC es plantegen les següents premisses, tal i com hem comentat 
anteriorment: 
 

1. Es mantenen la missió i els principis rectors establerts al PAC 2018-2021. 
2. Es constata que són vigents les set línies estratègiques del PAC 2018-2021 i per tant 

marcaran també el full de ruta del nou PAC. Es decideix, de la mateixa manera, incorporar 
una vuitena línia estratègica, centrada en els Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS). 

 
La definició del contingut de les set línies estratègiques es va obrir a la participació de tot el personal 
del Consell Comarcal. En el cas del contingut de la línia estratègica vuit, ODS, es treballa 
conjuntament amb Diputació de Barcelona, ja que l’equip tècnic d’aquesta institució ens aporta la 
seva especialització en aquest àmbit. En aquest sentit ens van ajudar a definir els objectius a treballar 
en relació a la nova línia estratègica dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. 
 
Quina ha estat la metodologia de treball emprada? 
 
Per a cada línia estratègica es va crear un grup de treball. Per tant hem treballat amb set grups de 
treball. La participació en aquests grups ha estat voluntària. Pel que fa al contingut de la línia 
estratègica vuitena l’hem treballat amb un equip tècnic especialitzat de Diputació de Barcelona. 
 
Els membres dels set grups de treball han dut a terme les següents tasques: 
 

 Cada grup ha fet el repàs del PAC vigent 

 Incorporació de noves idees/accions per a cada línia. 

 Descartar aquells idees/accions que s’han considerat inviables. 



 

 

 Si totes les idees/accions es consideren importants deixar-les totes. En tot cas es poden 
establir prioritzacions. 

 Una vegada recollides totes les idees/accions es passa un esborrany a les persones que han 
participat en el procés perquè el validin. 

 A la vegada també s’implica als ajuntaments a través del lliurament d’un qüestionari. En 
aquest qüestionari es demana una valoració sobre la intensitat en la que el Consell Comarcal 
hauria d’oferir determinats serveis. 

 En aquesta actualització del PAC s’ha incorporat un nou element que és la participació 
d’alguns òrgans consultius del Consell Comarcal (Consell de la Gent Gran, TVOA, Consorci 
del Besòs Tordera, etc). Aquests òrgans consultius han pogut fer les seves aportacions 
respecte a l’esborrany del PAC. 

 El contingut de la línia estratègica vuit l’hem treballat amb l’equip tècnic de Diputació de 
Barcelona. 

 Finalment el contingut del PAC es valida pel Consell de Direcció del Consell Comarcal. 

 A partir d’aquí s’inicia tot el procés formal d’aprovació del PAC. 
 
Davant de tot el plantejat fins al moment el Consell Comarcal té l’encàrrec, vigent des de fa cert 
temps, de treballar sempre sota dos principis bàsics per a la nostra organització: 
 

 Cal recuperar la confiança de la ciutadania envers la política i les administracions. Cal donar 
valor al treball fet amb honestedat i transparència. 

 

 Cal assegurar l’equitat en l’accés als serveis públics, que és l’essència de la no arbitrarietat. 
El procediment administratiu com a garantia d’aquesta igualtat d’oportunitats. Hem vist que el 
nostre territori té certa dispersió així com d’altres elements que poden fer difícil aconseguir 
aquesta equitat. 

 
Quina és la missió del PAC i quins aspectes continuen vigents per aquest nou PAC: 
 
Promoure i desenvolupar polítiques públiques d’àmbit supramunicipal i comarcal, amb criteris de 
qualitat, que vetllin per la igualtat d’oportunitats i el benestar de les persones 
 
Els principis rectors són els següents: 
 

 Administració democràtica: garantir els drets fonamentals i els deures de la ciutadania. 
 

 Autonomia municipal: dret i deure dels ens locals per desenvolupar les seves competències 
amb responsabilitat i sense ingerències externes, amb la única subjecció de la legalitat i dels 
controls jurisdiccionals. 

 

 Cooperació i col·laboració entre administracions: aquesta cooperació s’entén en totes 
direccions (de dalt cap a baix, de baix cap a dalt i horitzontalment). 

 
L1: ATENCIÓ A LES PERSONES  
 
Cada vegada el nombre de persones a les que el Consell Comarcal ofereix serveis és més ampli, 
variat i complex. 
 
Aquesta línia estratègica està centrada en el benestar de les persones i en la justicia social com 
objectius prioritaris. 
 
Aquest fet ens dirigeix a pensar molt bé els serveis que oferim així com les necessitats que volem 
cobrir. 
 
L’època de crisi, afegint la crisi sanitària de la Covid-19, i la nova realitat econòmica ens ha fet canviar 
l’enfocament de moltes de les polítiques públiques que es duien a terme. Cal modificar visions, 
ampliar mirades i sobretot adequar respostes en funció dels col·lectius. 
 



 

 

Els col·lectius als que ens dirigim són bàsicament totes les persones que en un moment o altra del 
seu cicle vital necessiten de les polítiques públiques que estem duent a terme. Per tant els nostres 
usuaris i usuàries ja no només són aquelles persones en risc d’exclusió social sinó que el conjunt de 
la ciutadania del seu cicle de vida requereix d’una sèrie de serveis que estan englobats en aquest 
àmbit d’actuació. Infants, joventut, gent gran, consumidors, etc….són col·lectius als que oferim 
serveis. No existeix un perfil predefinit de persona usuària d’aquests serveis.  
 
Dins d’aquesta línia estratègica s’han definit onze àmbits d’actuació (infància i famílies, igualtat i 
atenció a la diversitat, autonomia, cohesió social, educació, habitatge, informació i atenció a la 
ciutadania, consum, joventut, salut i per últim cultura) amb els corresponents objectius generals per a 
cada un d’ells: 
 
El primer àmbit d’actuació definit en aquesta línia estratègica fa referència a la Infància i famílies.  
 
Amb el compromís per treballar en el desenvolupament de polítiques públiques que impactin en el 
benestar dels infants i adolescents al nostre territori, el Consell Comarcal vol impulsar aquelles 
mesures no únicament de protecció sinó també de prevenció, del foment de la participació i la 
promoció dels drets i dels deures i les oportunitats dels infants i adolescents.  
Aquest treball es desenvolupa tenint en compte dues dimensions territorials: 
 
L’Àrea bàsica de serveis socials resta Vallès Oriental, composat pels municipis de menys de 20.000 
habitants i que es presta des del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
Dimensió comarcal. Des de la vocació de treball compartit i d’avançar comarcalment en l’assoliment 
dels objectius. 
 
Els objectius que s’han definit són els següents: 
 

1. Desenvolupar i implantar serveis socioeducatius als municipis que no en disposin, segons el 
model establert al Contracte Programa. 

 
2. Crear i desenvolupar el Servei d’Orientació i Acompanyament Familiar (SOAF), com un espai 

d’atenció integral per treballar la prevenció, habilitats, capacitats parentals, etc, segons el 
model establert al Contracte Programa.  

 
3. Gestionar l’Àrea Bàsica de serveis socials. 

 
4. Millorar el model de gestió i de treball dels serveis socials bàsics. 

 
5. Consolidar la xarxa d’Infància, com a espai de consens i creació d’un model d’atenció 

primària. 
 

6. Consolidar la xarxa d’Infància, com a espai de consens de creació d’un model d’atenció a la 
infància de totes les àrees bàsiques incloses dins de la comarca del Vallès Oriental. 

 
En el desenvolupament de les accions de la Xarxa d’infància es tindrà en compte la realitat 

social de les persones grans com a cuidadores dels infants (nets i netes). 
 

7. Mantenir:  
 

 El Servei de l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (SEAIA). 
 

 El Servei a la Infància en Família Extensa (SIFE). 
 
El següent àmbit d’actuació és el de la Igualtat i atenció a la diversitat, fonamentat en dos eixos 
principals: 
 
La igualtat efectiva de totes les persones com a dret fonamental i com a valor central de les polítiques 
i de l’acció comarcal.  



 

 

 
El respecte a la diversitat, la no discriminació per motius religiosos, d’origen, d’orientació sexual o 
d’identitat, d’expressió de gènere i de diversitat cultural en el procés d’envelliment. 
  
Els objectius a assolir són: 

1. Prestar el Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD) a l’Àrea Bàsica de Serveis Socials. 
 

2. Prestar el servei d’urgència d’acollida per a dones.  
 

3. Continuar treballant com Àrea Bàsica en aspectes relacionats amb prevenció i actuació 
davant de les situacions de violència masclista. 

 
4. Desenvolupar la xarxa comarcal en l’abordatge de la violència masclista al Vallès Oriental. 

 
5. Revisar i actualitzar el Pla d’Igualtat de Gènere. 

 
6. Consolidar el servei d’assessorament psicològic pel col·lectiu de persones lesbianes, gais, 

transsexuals, bisexuals i intersexuals (LGTBI), com Àrea Bàsica de Serveis Socials. 
 

7. Potenciar el Servei d’Assessorament Jurídic a persones Emigrants (SAJE). 
 

8. Prestar el servei d’interpretació lingüística. 
 

9. Desenvolupar i implementar els serveis de primera acollida a persones nouvingudes als 
municipis que no en disposin. 

 
10. Desenvolupar projectes d’atenció i acollida de nova ciutadania, incorporat al Contracte 

Programa. 
 

El tercer bloc considerat dins d’aquesta línia estratègica és el de l’Autonomia, aquelles accions i 
polítiques públiques desplegades des del Consell Comarcal del Vallès Oriental d’atenció a les 
persones dependents, a les persones amb diversitat funcional i a la gent gran. Aquestes polítiques i 
accions es basen en el concepte d’autonomia des de dues dimensions conceptuals:  
 
L’autonomia com a capacitat: el respecte a la capacitats i responsabilitat personals en la presa de les 
pròpies decisions. 
 
L’autonomia com a dret: per desenvolupar el seu projecte vital que es basi en la seva identitat 
personal segons les seves capacitats, adequant i personalitzant el suport que pugui requerir per 
garantir aquest desenvolupament. 
 
Els objectius definits són els següents: 

1. Potenciar el Consell de la Gent Gran. 
 

2. Treballar per a la prevenció dels maltractaments a la gent gran. 
 

3. Fer evolucionar el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) incorporant millores tècniques i de 
qualitat en una prestació del servei centrat en la persona. 

 
4. Adequar el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) al possible desplegament del reglament. 

 
5. Mantenir la gestió del servei d’atenció a la dependència. 

 
6. Treballar en la gestió del transport adaptat, transport accessible i/o assistit que té per objecte 

el trasllat a serveis especialitzats d’atenció diürna de persones amb discapacitat i persones 
grans amb dependència que no poden fer ús del transport ordinari i que presenten dificultats 
de mobilitat (mobilitat reduïda) i/o necessitat d’acompanyant (barem d’acompanyant). 

 
7. Fer accions per promoure l’autonomia de persones amb diversitat funcional. 



 

 

 
8. Treballar conjuntament amb el Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental en la promoció del 

Casals de Gent Gran com a Casals Cívics per fomentar les relacions intergeneracionals. 
 

El quart àmbit d’actuació és el que fa referència a la cohesió social.  
 
La cohesió social  és un dels pilars bàsics de l’estat de benestar. Aquest concepte fa referència al 
grau de vinculació dels individus entre ells i al sentit de pertinença amb la seva comunitat.  
 
Per tal d’avançar en aquesta direcció és necessari implementar aquelles mesures que garanteixin 
l’accés amb igualtat d’oportunitats a les prestacions i recursos  d’aquelles persones que es puguin 
trobar en una situació de risc d’exclusió social. 
 
Quins objectius es planteja dur a terme?: 

 
1. Donar suport en la gestió dels serveis socials bàsics per a l’abordatge de les situacions de 

vulnerabilitat: ajuts d’urgència social, pobresa energètica, habitatge, etc. 
 

2. Gestionar els ajuts de menjador de la comarca, conjuntament amb Serveis Personals 
 
Els objectius que es treballaran en l’àmbit de l’educació són els següents: 
 

1. Garantir l’accés als centres escolars de l’alumnat que s’han de desplaçar del seu municipi a 
qualsevol tipus de centres a través del transport escolar o d’ajuts.  

 
2. Intensificar la comunicació i coordinació amb els ajuntaments i els centres educatius. 

 
3. Adequar i actualitzar la reglamentació a les modificacions que puguin anar sorgint en el servei 

de transport  escolar i adaptat i també a necessitats que puguin anar sorgint, normatives des 
d’un punt de vista transversal, integrant les diferents àrees del Consell Comarcal. 

 
4. Actualitzar i millorar l’Acord Marc de Transport. 

 
5. Elaborar el reglament de menjadors escolars, creant espais de participació en relació al lleure 

i a l’alimentació. 
 

6. Cercar com millorar el projecte de menjadors escolars amb criteris de sostenibilitat i de 
proximitat. 

 
7. Mantenir la gestió dels ajuts de menjador escolar, conjuntament amb Polítiques Socials i 

Igualtat. 
 

8. Establir línies de col·laboració i de treball transversal amb l’Observatori -Centre d’Estudis del 
Vallès Oriental. 

 
9. Combatre la fractura digital en l’educació per tal de garantir que tot l’alumnat poguin seguir 

cursant els estudis telemàticament 
 

10. Participar en projectes de valor afegit: projecte singulars que generin valor afegit, més enllà 
de la gestió… (Cantania, casal de Montserrat Montero….). 

 
Pel que fa a l’àmbit de l’habitatge, l’Oficina d’Habitatge té com a objectiu prestar el servei 
d’assessorament a la ciutadania de la comarca per tal de donar a conèixer les diferents opcions que 
té al seu abast a l’hora de trobar un habitatge, mantenir-lo, i conèixer quins són els processos que cal 
seguir per acollir-se a les iniciatives públiques en aquest àmbit. 
  
Serveis prestats: 
  



 

 

Serveis de tràmit: serveis dirigits a la ciutadania de la comarca d’assessorament, gestió i tramitació 
d’ajuts socials; mediacions, tramitacions d’ajuts i assessorament tècnic d’edificis i habitatges, i 
sol·licituds de cèdules d’habitabilitat.  
  
Serveis cívics: serveis dirigits als ens locals i a la ciutadania de la comarca d’assistència i 
assessorament tècnic-jurídic per a la mediació sobre temes hipotecaris i de lloguer, i sobre processos 
d’execució hipotecària i desnonaments; d’assessorament i tramitació dels expedients per a la Mesa 
de valoració per a situacions d’emergències econòmiques i socials, així com d’assessorament i 
assistència tècnico jurídica als ens locals per al desenvolupament de la protecció pública de 
l’habitatge. 
  
Governança: tasques dirigides a potenciar el suport en la presa de decisions als responsables polítics 
i als agents socials i econòmics. 
  
Servei d’Assistència Tècnica i Assessorament d’Habitatge: cooperar amb els ajuntaments mitjançant 
l’assessorament tècnic en relació amb les competències municipals en matèria d’habitatge. 
 
A partir d’aquí l’Oficina d’Habitatge es centrarà en els següents aspectes: 

 
1. Donar continuïtat a l’Oficina Comarcal d’Habitatge. 

 
2. Donar continuïtat els serveis de tràmit que s’ofereixen als ajuntaments. 

 
3. Donar continuïtat els serveis cívics que s’ofereixen als ajuntaments.  

 
4. Desenvolupar els serveis de governança en aquells ajuntaments que ho sol·licitin. 

 
5. Polítiques sobre accés a l’habitatge i promoció de l’habitatge públic protegit, planificades i 

coordinades de forma supramunicipal al Vallès Oriental. 
 

6. Consolidar la borsa de lloguer assequible amb mesures de foment: subvencions de foment al 
lloguer i campanyes de comunicació entre d’altres. Promoure els lloguers compartits entre 
persones grans per tal de optimitzar recursos, compartir despeses i paliar la soledat no 
desitjada. Prova pilot amb persones grans. 

 
7. Consolidar l’assistència tècnica integral en matèria d’habitatge als ajuntaments que ho 

sol·licitin. 
 
L’àmbit de la informació i atenció a la ciutadania, es concreta en els següents objectius: 
 

1. Potenciar el servei i la gestió de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania. 
 

2. Mantenir el punt d’informació de tràmits online: assessorament sobre els nous canals per 
tramitar la documentació.   

 
3. Donar a conèixer els programes, accions i serveis que el Consell Comarcal duu a terme. 

 
4. Potenciar l'assessorament sobre els tràmits que la ciutadania pot gestionar personalment. 

 
5. Crear un espai d’informació a les persones grans. 

 
Com treballarem l’àmbit de consum i a quins objectius volem donar resposta: 
 

1. Informar, orientar i assessorar als consumidors/-es sobre els seus drets i deures en 
matèria de consum. 

 
2. Rebre i tramitar queixes, reclamacions, denúncies.  

 
3. Resoldre conflictes mitjançant la mediació i l’arbitratge de consum.  



 

 

 
4. Fer accions de sensibilització dirigides als consumidors/-es. 

 
5. Promoure la formació de les persones consumidores i els usuaris/-ies i l’educació de la 

joventut en els hàbits de consum responsable.  
 

6. Fer xarxa amb els municipis amb Oficines Municipals d’Informació al Consumidor (OMIC). 
 
Els aspectes que es volen treballar dins de la temàtica de joventut són els següents: 
 

1. Donar suport als municipis de la comarca en matèria de joventut. 
 

2. Fomentar el treball transversal entre agents que incideixen en la realitat juvenil de la comarca. 
 

3. Fomentar l’emancipació juvenil. 
 

4. Fomentar la participació i l’associacionisme juvenil. 
 

5. Executar les competències delegades al Consell Comarcal en matèria de joventut. 
 

Pel que fa a l’àmbit de salut pública treballem en els següents objectius: 
 

1. Incrementar l’assistència tècnica als ajuntaments en l’àmbit de salut pública, així com ampliar 
la cartera de serveis oferta. 

 
2. Establir col·laboracions entre l’àmbit de salut i d’altres àmbits del Consell Comarcal per a 

realitzar accions conjuntes en relació a la salut pública. 
 

3. Planificar campanyes de salut pública a nivell comarcal, segons estableixin les línies directrius 
del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.  

 
Per últim trobem els aspectes relacionats amb la cultura, amb el següent objectiu: 
 

1. Desenvolupar accions que permetin fer arribar la cultura a tots els àmbits de la població. 
 

2. Concretar accions per fer arribar la cultura a les persones grans, pensant especialment en les 
persones que viuen soles. 

 
L2: DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC 
 
Per dur a terme un desenvolupament socioeconòmic equilibrat i competitiu cal establir unes bases 
sòlides en l’àmbit de la concertació territorial. 
 
El territori conjuntament ha de generar riquesa per al conjunt de la comarca, a través de projectes que 
serveixin per estructurar el nostre territori. 
 
El model de desenvolupament ha d’incorporar obligatòriament aspectes de la concertació 
publicoprivada, que ens permeti establir estratègies territorials conjuntes. També hem de tenir en 
compte aportacions de les persones de la nostra comarca, com a capital importantíssim per aquest 
procés de dinamització econòmica.  
 
La visió estratègica, els projectes estructurants, la cooperació entre agents han de fer de la comarca 
del Vallès Oriental un territori ple d’oportunitats per a totes les persones que hi viuen. També han de 
ser un atractiu per aquelles que no hi són actualment però poden ser potencials treballadors/-es  o 
inversors/-es al nostre territori.  
 
Hem de ser capaços de copsar aquelles oportunitats latents a la comarca i que ens poden donar 
l’oportunitat de fer un salt qualitatiu en el desenvolupament territorial, més enllà de les delimitacions 
administratives. 



 

 

 
Com dèiem comptem amb tres elements bàsics per fer aquest procés generador de riquesa per al 
conjunt de la comarca: concertació, persones i territori. Què hem de fer en cada un d’aquests 
aspectes per assolir el nostre objectiu?. 
 
Concertació i treball en xarxa 
 

1. Detectar els agents i les figures implicades (personal tècnic, associacions, empreses, mossos, 
ensenyament…) per a cada àmbit temàtic en el que treballem i fomentar la seva participació. 

 
2. Ser proactius en la detecció de les necessitats referents als diferents àmbits d’actuació.  

 
3. Dissenyar, executar i avaluar accions concretes per solucionar les necessitats detectades. 

 
4. Liderar el treball en xarxa (establir criteris comuns d’actuació, etc.). 

 
5. Fomentar la concertació social a través de la Taula Vallès Avança. Tenint en compte els 

objectius establerts al conveni de creació d’aquesta Taula.  
 

6. Establir una metodologia de treball comú per millorar la comunicació i la coordinació entre els 
agents implicats. 

 
 
Persones 
 

1. Fomentar accions concretes per millorar les competències bàsiques i transversals de les 
persones del nostre territori. 

 
2. Fomentar accions concretes per millorar les competències técnico professionals de les 

persones del nostre territori en base a la detecció de necessitats formatives de cada sector 
econòmic (formació dual-xarxa TET, SAD…). 

 
3. Dur a terme accions de millora de l’ocupabilitat i el treball digne de les persones de la 

comarca, d’acord amb els recursos disponibles. 
 

4. Dur a terme accions de millora de l’ocupabilitat i el treball digne de les persones de col·lectius 
de difícil inserció de la comarca, d’acord amb els recursos disponibles. 

 
5. Detectar i analitzar les necessitats de les persones i empreses del territori. 

 
6. Fomentar la professionalització dels treballadors i treballadores en actiu de tots els sectors. 

 
7. Informar sobre recursos d’empresa, ocupació, cooperativisme, etc.,  existents a la comarca. 

 
Territori 
 

1. Fomentar la competitivitat, la innovació i la internacionalització, per aquells sectors econòmics 
que es consideri oportú, de les empreses del territori. 

 
2. Dinamitzar el Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental, tenint en 

compte la implantació de les diferents famílies professionals al nostre territori. 
 

3. Treballar per definir una marca territorial del Vallès Oriental. 
 

Dins de l’apartat de territori hem desglossat els objectius que s’han d’assolir en base als diferents 
sectors econòmics 
 
Agricultura: 
 



 

 

1. Preservar i enfortir el teixit empresarial de productes alimentaris locals i de qualitat (Xarxa 
Productes de la Terra, incorporació de noves tecnologies). 

 
2. Ampliar la Xarxa de Productes de la Terra. 

 
Indústria: 
 

1. Treballar conjuntament amb els ajuntaments i altres agents implicats en el coneixement i 
anàlisi dels polígons industrials i les seves infraestructures (subministraments, 
telecomunicacions, mobilitat..) per tal de conèixer la seva situació. 

 
2. Detectar mancances dels polígons i treballar-ho conjuntament amb els agents implicats. 

 
3. Detecció, impuls i promoció de les oportunitats del teixit industrial de la comarca. 

 
4. Apostar per la innovació, coneixement, responsabilitat social corporativa, al territori, 

potenciant la implantació d’empreses amb alt valor afegit. 
 
 

5. Impulsar l’economia circular al teixit empresarial de la comarca. 
 

6. Pla de reindustrialització. 
 

7. Dur a terme accions d’acompanyament als autònoms/-es. 
 
Serveis: 
 

1. Detectar quins serveis serien susceptibles de ser compartits per les empreses del territori. 
 

2. Informar i donar suport sobre la col·laboració entre empreses per a l’ús compartit de serveis. 
 
Turisme: 
 

1. Desenvolupar polítiques públiques, per fomentar el turisme com a sector econòmic 
dinamitzador del territori, tenint en compte la sostenibilitat. 

 
2. Crear producte turístic en base als recursos existents en el nostre territori.  

 
3. Millorar i fomentar la competitivitat dels establiments turístics.  

 
4. Posicionar el producte turístic, a mercats locals, nacionals i internacionals. 

 
L3: ATENCIÓ AL MEDI AMBIENT 
 
Els poders públics han de vetllar per la protecció del medi ambient per mitjà de polítiques públiques 
basades en el desenvolupament sostenible i la solidaritat  intergeneracional. Afegeix que les 
polítiques ambientals s’han de dirigir especialment a reduir les diferents formes de contaminació, fixar 
estàndards i nivells mínims de protecció, articular mesures correctives de l’impacte ambiental, utilitzar 
racionalment els recursos naturals, prevenir i controlar l’erosió i les activitats que alteren el règim 
atmosfèric i climàtic, i respectar els principis de preservació del medi. 
 
Per tant el Consell Comarcal vol impulsar un desenvolupament sostenible del territori, duent  a terme 
accions que així ens ho permetin. 
 
Per assolir aquest desenvolupament sostenible hem de treballar molt en l’àmbit de la governança, ja 
que ens cal treballar de manera consensuada amb tots els agents estratègics implicats. 
 



 

 

A la vegada la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental d’activitats, estableix el sistema 
d’intervenció ambiental a Catalunya orientat a garantir que les activitats s’exerceixen amb les 
mesures adequades de prevenció i reducció de la contaminació en el medi. 
 
En tots aquells àmbits relacionats amb la gestió del cicle de l’aigua col·laborarem amb el Consorci 
Besòs Tordera. 
 
A continuació desenvoluparem els àmbits d’actuació que s’han definit: 
 
Eficiència energètica 
 

 Dur a terme accions concretes per assolir la reducció del consum,  les emissions i la despesa 
energètica i d’aigua dels ens públics i d’empreses, així com de la pròpia organització. 
 

Educació i conscienciació ambiental 
 

 Realitzar campanyes d’educació i conscienciació ambiental a les escoles. 
 

 Realitzar campanyes d’educació i conscienciació ambiental als càrrecs electes i tècnics 
municipals dels ajuntaments. 

 

 Realitzar campanyes d’educació i conscienciació ambiental a la ciutadania i a les empreses. 
 

 Realitzar cursos de formació en matèria de medi ambient i sostenibilitat dirigits a les 
empreses i als  tècnics municipals dels ajuntaments. 

 
Innovació 
 

 Detectar necessitats en matèria de medi ambient a iniciativa pròpia o d’altres agents del 
territori. 

 

 Analitzar la informació i establir objectius. 
 

 Iniciar el projecte que respongui a les necessitats detectades. 
 

Protecció del medi ambient 
 

 Analitzar alguns dels riscos ambientals de la comarca. 
 

 Establir accions de prevenció i protecció en resposta als riscos detectats. 
 

 Vetllar pel sanejament en alta d’aigües residuals i reutilització d’aigües regenerades, així com 
pel sanejament en baixa. En el seu cas aquests serveis seran prestats, com fins ara, pel 
Consorci Besòs Tordera, al qual pertany el Consell Comarcal, constituït en entitat local 
d’aigua bàsica el 8 d’abril de 2014. 

 
Suport a l’activitat econòmica 
 

 Promoure les activitats econòmiques respectuoses amb el medi ambient. 
 

 Dinamitzar la creació de la xarxa de subproductes entre les empreses de la comarca 
(economia circular). 

 

 Fiscalitzar i validar les activitats econòmiques que correspongui informar a la ponència 
ambiental comarcal. 

 
Servei d’assistència tècnica a municipis 
 



 

 

 Prestar serveis d’assistència en matèria d’enginyeria, arquitectura (arquitectura tècnica) i medi 
ambient als municipis de la comarca. 

 

 Servei de gestió energètica i suport a la gestió d'aigua. 
 

 Promoure el certificat Biosphere entre els municipis als que prestem el servei d’assistència 
tècnica en turisme. 

 
Mobilitat 
 

 Estudiar i optimitzar la mobilitat comarcal pel que fa al transport públic, escolar, adaptat, de 
mercaderies i privat. 

 

 Promoure mitjans de transport alternatius i respectuosos amb el medi ambient, treballant de 
manera coordinada amb d’altres territoris. 

 

 Realitzar estudis de mobilitat. 
 

Oficina Tècnica de Medi Ambient i Territori 
 

 Crear i consolidar l’Oficina Tècnica de Medi Ambient i Territori.  
 
L4: ESPECIALITZACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE LA XARXA COMARCAL DE SERVEIS 
 
Els municipis es troben davant d’una situació difícil de gestionar per la complexitat de la societat i de 
les necessitats que els hi plantegen.  
 
A la vegada cal aconseguir economies d’escala que permetin optimitzar els recursos existents al 
territori. 
 
Aquests fets no han d’anar en detriment del servei que s’ofereix a la ciutadania ja que cal que els 
serveis tinguin un nivell de qualitat elevat. Per aconseguir-ho cal l’especialització de les persones, 
compartir coneixements i tenir una elevada expertesa, etc. 
 
Un element més a tenir en compte és la situació socioeconòmica del nostre territori ja que la nostra és 
una comarca dispersa. Aquest fet no ha de provocar una desigualtat a l’hora de rebre els serveis. 
Hem d’aconseguir la igualtat d’oportunitats per a tots els habitants de la comarca, visquin on visquin. 
 
Com administració de segon nivell hem de superar tots aquests reptes.  
 
La nostra experiència acumulada al llarg dels anys ens ha permès i ens permetrà donar resposta a 
aquestes necessitats davant les que ens trobem actualment.  
 
Hem de ser capaços d’oferir aquell servei especialitzat i adequat a la matèria requerida i a mida, 
perquè respongui a allò que realment necessita l’ajuntament. A més sóm capaços d’afegir valor a tot 
allò que estem fent i per tant el nivell de qualitat que rep la ciutadania  o l’usuari/-ia final és molt 
elevat. 
 
A partir de quins àmbits d’actuació arribarem a donar resposta a aquesta línia estratègica? 
 
Finestra única per a la ciutadania  
 

1. Potenciar l’Oficina Tècnica de Medi Ambient i Territori. 
 

2. Promoure i desenvolupar l’Oficina d’Atenció al Ciutadà per dur a terme els tràmits propis i 
orientar sobre la resta de tràmits.  

 
3. Fomentar la digitalització del màxim de tràmits de la nostra organització. Donar el suport 

necessari perquè els usuaris/-ies ho puguin dur a terme. 



 

 

 
Aprofundir en serveis d’assistència i assessorament 
 

1. Consolidar l’Oficina Tècnica de Medi Ambient i Territori 
 

2. Promoure i consolidar els serveis d’assistència i assessorament integrals, en els quals apart 
de l’assessorament tècnic específic, s’acompanya d’un assessorament jurídic i administratiu.  

 
3. Donar resposta als nous encàrrecs d’assistència i assessorament.  

 
4. Oferir assessorament en ajusts europeus i en subvencions en general. 

 
Punt de trobada tècnica-Xarxes tècniques 
 

1. Posar en comú temàtiques concretes amb altres agents del territori amb l’objectiu de 
transmetre i compartir coneixements.  

 
2. Oferir formació especialitzada als ajuntaments en aquelles matèries que es consideri oportú.  

 
3. Potenciar el treball en xarxa, per matèries, amb ens públics i privats de la comarca. 

 
L’eficiència de compartir els serveis, treball pedagògic 
 

1. Recopilar pràctiques sobre la delegació de competències dels ajuntaments als consells 
comarcals (criteris econòmics, optimització, etc.).  

 
2. Promoure la delegació de competències dels ajuntaments al Consell Comarcal. 

 
3. Compartir documentació i processos estandarditzats entre ajuntaments. 

 
4. Consolidar la gestió de les carpes de manera mancomunada. 

 
5. Donar a conèixer, de manera proactiva, les centrals de compres existents.  

 
6. Fer un estudi per conèixer quins serveis, segons els ajuntaments, es podrien compartir. 

 
L5: MILLORA CONTÍNUA I EXCEL·LÈNCIA 
 
Com administració pública ens trobem davant d’una obligació legal però sobretot d’un deure polític 
d’incorporar en la nostra gestió maneres de fer relacionades amb les polítiques de qualitat i 
l’avaluació. Necessitem reconnectar la ciutadania amb l’administració pública. 
 
Aquesta és una obligació ètica i moral envers la ciutadania, ja que hem d’aconseguir el màxim de 
qualitat democràtica i institucional en allò que fem i hem de fer que la ciutadania se senti partícip i 
confiï en la nostra administració. 
 
I no només és important què fem sinó també com fem les coses. Aquí incorporem el concepte d’ètica 
pública, com element molt important per treballar amb total transparència.  
 
Quan parlem de polítiques de qualitat a quins àmbits d’actuació ens estem referint?. Bàsicament 
parlem d’incorporar elements i conceptes que es van iniciar amb la gestió de les empreses privades i 
que inevitablement s’han de traslladar a la gestió pública. L’ethos públic i la infraestructura ètica són 
elements potents i rellevants per a les administracions públiques. 
 
El concepte d’avaluació ens permet mesurar que les accions que duem a terme tenen un impacte. A 
la vegada veiem si dites accions han servit per resoldre les mancances per les quals s’havien 
dissenyat. 
 
Alguns exemples d’aquests elements poden ser: 



 

 

 
1. Actuar en el nostre dia a dia seguint el PAC: la seva missió, les seves línies estratègiques, 

els valors que impregnen aquest document. 
2. Fer la feina ben feta i amb un criteri de millora contínua dels nostres programes, activitats i 

serveis. 
3. Tenir en compte les opinions dels agents implicats en qualsevol programa, activitat i servei, 

ja sigui interns o externs. 
4. Treballar en base a la gestió basada en processos, incorporant elements de planificació i 

disseny. 
5. Per últim, però no per això menys important, una vegada planificat i dissenyat el procés 

hem de ser capaços d’establir indicadors que ens permetin dur a terme l’avaluació de tot 
allò que fem. 

 
Per últim un aspecte a tenir en compte, dins de l’àmbit de la qualitat dels serveis, és l’espai on acollim 
les persones usuàries. Les condicions d’aquest espai han de ser les òptimes perquè sigui idoni per 
atendre les demandes de la ciutadania. És per aquest motiu que un dels pilars de la nostra 
organització és aconseguir un local adequat als serveis i a les persones usuàries d’aquests, seguint 
criteris de sostenibilitat. 
 
Els àmbits a partir dels quals treballarem seran: 
 
Comunicació interna 
 

1. Millorar l’experiència de les persones que presten servei, mitjançant la millora de la 
comunicació interna, per incrementar la contribució als objectius de l’organització. 

 
2. Establir espais estables de participació que fomentin la comunicació interna. 

 
3. Homogeneïtzar els programes de comunicació. Establir un sistema d’accés a la comunicació 

que sigui més àgil i sectoritzat per accedir contínuament a la informació. 
 

4. Fomentar el sentiment de pertinença i comunicar noves incorporacions, així com rols i 
responsabilitats. 

 
Desenvolupament professional 
 

1. Avançar en la definició d’un diccionari de competències de les persones vinculades al Consell 
Comarcal i fer un pla per a la seva implementació. 

 
2. Fomentar el creixement professional dels treballadors i treballadores del Consell Comarcal. 

 
3. Millorar i potenciar les competències transversals dels treballadors i treballadores del Consell 

Comarcal. 
 

4. Impulsar la redacció de Plans de Carrera. 
 

5. Crear coneixement dels treballadors i treballadores sobre les actuacions de la institució. 
 

6. Fomentar la participació entre àrees, de forma voluntària, per compartir coneixements. 
 

7. Fomentar la transferència de coneixement. 
 

8. Promoure l’actualització de coneixements dins del sector professional a través del 
benchmarking i visites a projectes innovadors. 

 
9. Fomentar la formació contínua entre el personal de la institució, incorporant un sistema de 

recompenses. 
 



 

 

10. Identificar quines són les eines necessàries per dur a terme les tasques per a cada rol 
professional i dotar-los d’aquestes. 

 
Informació ciutadania/difusió 
 

1. Elaborar un pla de comunicació , tenint en compte la imatge de la institució que es vol 
transmetre i establint quins són els  diferents canals que s’han de fer servir, en funció del 
públic objectiu. 

 
2. Dissenyar un manual d’estil de com tractem a l’usuari/-ia, en funció del canal de comunicació 

que utilitzem.  
 

3. Treballar en millorar la nostra web així com incorporar les xarxes socials establertes al pla de 
comunicació, en funció de l’usuari/-ia final.  

 
4. Difusió de les cartes de serveis de la nostra organització. 

Millorar la transparència de la informació 
 

1. Treballar més a fons la transparència: sensibilització, accessibilitat, agilitat, ampliació del seu 
abast i decisió sobre què cal comunicar i què no. 

 
2. Incorporar i sistematitzar metodologies de valoració dels serveis de la nostra organització: 

memòries tècniques i econòmiques i indicadors de resultats. Incorporar un sistema de 
recollida de queixes i suggeriments. 

 
3. Implantar la bústia ètica a la nostra organització. 

 
Cultura organitzativa 
 

1. Establir un sistema de recollida d’informació dels suggeriments del personal del Consell 
Comarcal. 

 
2. Potenciar accions per donar a conèixer tot allò que fa el Consell Comarcal al personal de la 

institució. 
 

3. Instaurar un mètode d’acompanyament pel desenvolupament d’habilitats específiques i de 
talent del nostre personal. 

 
Projectes 
 

1. Assolir un increment dels àmbits treballats amb la metodologia de projectes. 
 

Processos 
 

1. Continuar treballant en la definició dels mapes de processos de tota la institució, fàcils i 
accessibles. Elaborar un llibre intern de procediments.  

 
2. Establir un responsable de mapes de processos de cada àrea. 

 
3. Incorporar a les acollides del nou personal, els mapes de processos de l’organització. 

 
Protocol d’atenció a l’usuari/-ia final 
 

1. Establir un protocol d’atenció a la ciutadania, fent la distinció per públics objectius amb els que 
treballem.  

 
2. Dissenyar plantilles de presentacions de la nostra organització, per a les diferents ocasions. 

 
 



 

 

Conèixer l’opinió de l’usuari/-ia final  
 

1. Conèixer l’opinió de l’usuari/-ia final. Treballar de manera conjunta els diferents qüestionaris 
de satisfacció, aplicats als diferents serveis del Consell Comarcal. Compartir imatge, i 
preguntes estandarditzades entre qüestionaris. 

 
2. Retre comptes dels nivells de satisfacció assolits als diferents serveis del Consell Comarcal, a 

la ciutadania en general. 
 

L6: DETECCIÓ DE NECESSITATS 
 
L’objectiu principal és donar suport en la presa de decisions als responsables polítics i als agents 
socials i econòmics, mitjançant la recerca i el tractament de les dades, així com l’elaboració i la 
tramesa de diferents informacions i documents. 

 
Per assolir aquest objectiu hem d’elaborar estudis i anàlisis sectorials que permetin el coneixement 
exhaustiu de la comarca. A la vegada fer previsions per planificar les actuacions que cal dur a terme 
en un futur immediat i així donar resposta als problemes futurs. 
 
La base principal per poder definir polítiques públiques coherents amb les necessitats del territori és 
la planificació territorial. 
 
Aquesta planificació territorial s’ha de dur a terme amb la col·laboració i el treball conjunt de tots els 
agents implicats que ens permeti pensar col·lectivament, com a cervell d’un territori desenvolupat. 
 
Hem de conèixer la nostra realitat per saber on estem i així poder treballar en futuribles, i definir com 
volem ser. 
 
El propi territori és qui millor coneix el que li passa. Cal establir metodologies de treball que ens 
permetin fer anàlisis continuades que ens ajudin a decidir i prendre decisions. 
 
I per fer-ho no només ens hem de nodrir de les informacions elaborades internament sinó que també 
necessitem els recursos externs per poder-nos alimentar i fer una planificació consistent. 
 
La visió d’aquesta planificació ha de ser sempre amb una mirada des del territori, per poder obtenir 
millors respostes a allò que se’ns demana des de la ciutadania. 
 
Es tracta d’aturar-nos, pensar, desenvolupar i créixer com a territori. Aquest creixement no ha de ser 
sempre quantitatiu sinó que ens interessa moltes vegades un creixement en valor afegit, més 
qualitatiu que permeti incrementar el nivell de vida de la ciutadania. 
 
Com elements fonamentals per dur a terme aquesta tasca es requereix d’un Centre d’Estudis del 
Vallès Oriental així com de la capacitat de generar la xarxa comarcal sobre estudis i necessitats del 
territori i de les persones que ens permetin recollir aportacions sobre les amenaces i oportunitats 
existents. 
 
En aquest bloc treballarem dos àmbits que ens serveixen per distingir quina informació ens ve donada 
internament i quina hem de buscar fora de la nostra organització. 
 
Detecció interna 
 

1. Generar espais per trobar-nos i conèixer què fa cadascuna de les persones que treballa a 
l’organització. 

 
2. Conèixer les tasques i el procés que representa l’inici d’un expedient dins de l’organització. 

 
3. Reflexionar sobre l’estructura organitzativa. 

 
4. Implementar els canvis sorgits de l’anàlisi de l’estructura organitzativa. 



 

 

 
5. Treballar i millorar la gestió de Big Data. 

 
6. Realitzar una diagnosi sobre les necessitats formatives especialment en noves tecnologies. 

 
Detecció externa 
 

1. Fer una diagnosi de la nostra realitat territorial. 
 

2. Conèixer les necessitats dels ajuntaments i dels diferents agents del territori. 
 

3. Copsar les necessitats de la ciutadania. 
 

 
L7: PARTICIPACIÓ PRESA DE DECISIONS DEL TERRITORI 
 
El Consell Comarcal ha d’exercir un lideratge polític del territori a partir de les necessitats detectades. 
Aquest lideratge l’ha d’exercir a través del Pla Estratègic. 
Hem d’aconseguir sumar tots els cervells estratègics que tenim i fer sentir la nostra veu als 
organismes pertinents. Com per exemple és el cas del treball conjunt entre els dos vallesos en 
l’Estudi de Mobilitat dels Vallesos”. 
 
Tenim un repte molt important en aquest moment, ja que hem de ser capaços de copsar les 
demandes, mancances, problemàtiques que afecten al nostre territori. Hem de detectar i determinar 
aquells agents estratègics que ens permetin conèixer aquesta realitat amb tot detall.  
 
Això no vol dir que només haguem de tenir en compte les demandes i opinions d’aquells agents que 
considerem “importants”, sinó que ens cal l’opinió de la resta d’agents i ciutadania de peu que ens 
permeti tenir una visió més global i encertada d’allò que ens manca. 
 
Una de les tasques més importants i innovadores del Consell, en aquests moments, es centra en ser 
catalitzador de les preocupacions, mancances, necessitats dels actors del territori.  
 
Analitzem les potencialitats que tenim i a partir d’aquí, i mitjançant la concertació entre els agents, 
elevem la nostra veu conjuntament.  
 
Aquesta manera d’actuar ens dóna força i ens ofereix moltes oportunitats fins ara inexplorables. 
 
La naturalesa de la nostra organització, que és de segon nivell, ens permet actuar com a 
dinamitzadors del territori.  
 
Treballant d’aquesta manera assolim la fita de portar les nostres necessitats i els nostres neguits a les 
institucions que prenen les decisions que ens afecten. 
 
Per dur a terme aquesta tasca quins passos haurem de seguir: 
 

1. Detectar els òrgans institucionals en els que tenim presència actualment i en els que hauríem 
de tenir-ne (espais de decisió i de participació que afectin al territori). 

 
2. Prioritzar en quins òrgans de decisió hem de participar en relació amb la temàtica del PAC. 

 
3. Integrar en els plenaris (o estructures ja existents) un espai de reflexió ad-hoc per fer 

propostes sobre demandes concretes del territori. 
 

4. Crear plenaris o espais de reflexió en el cas que no existeixin per determinats àmbits 
d’actuació del Consell Comarcal. 

 
5. Establir un circuit de derivació i també terminis de resolució de les demandes. 

 



 

 

6. Fer un seguiment del funcionament d’aquest circuit. 
 

7. En cas de derivació a una altra administració o entitat, fer seguiment del nivell de resposta 
que ha aconseguit la ciutadania d’aquesta derivació. 

 
8. Elaborar un informe sobre la situació de la demanda feta per poder donar resposta a la part 

demandant.  
 

9. En cas de considerar que el Consell Comarcal pot incidir en aquesta demanda, elevar la 
petició als organismes pertinents. 

 
L8: OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS) 
 
El 25 de setembre de 2015 va ser aprovada per l’Assemblea General de Nacions Unides l’Agenda 
2030 de Desenvolupament Sostenible, amb els objectius d’eradicar la pobresa, lluitar contra la 
desigualtat i la injustícia, i posar fre al canvi climàtic, entre altres. Aquesta agenda marcarà l’acció 
global pel desenvolupament fins a l’any 2030 i, conjuntament amb la resta d’agendes globals, 
configura un full de ruta d’actuació connectat entre si per a assolir un objectiu comú: el 
desenvolupament mundial sostenible. 
 
L’Agenda 2030 és una agenda integral i multidimensional —referida a les tres dimensions del 
desenvolupament sostenible (l’econòmica, la social i l’ambiental) — i d’aplicació universal, i es 
desplega mitjançant un sistema de 17 objectius de desenvolupament sostenible, a través dels quals 
es proposa abordar els grans reptes globals, des de la lluita contra la pobresa o el canvi climàtic fins a 
l’educació, la salut, la igualtat de gènere, la pau o les ciutats sostenibles. Cada ODS inclou diferents 
metes (en total 169) que contribueixen al compliment de l’objectiu. 
 
Des del Consell Comarcal es considera necessari treballar en aquesta direcció i impregnar tot allò 
que duem a terme d’aquests 17 objectius.  
 
Tots els projectes i serveis s’hauran de definir amb una mirada clarament centrada en els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible. 
 
Quina és la missió del Consell Comarcal en relació a aquesta línia estratègica: 
 
Implementar l’Agenda 2030 dins del Consell Comarcal i recolzar la implementació del ODS en l'àmbit 
local, tant públic com privat, d'una manera col·laborativa i coordinada, per assolir una societat més 
inclusiva i sostenible mediambientalment i econòmica. 
 
Pel que fa a la visió necessitem per al 2030, incorporar la mirada de l'Agenda 2030 en els serveis i 
projectes de la Consell Comarcal, i en la seva organització interna, i ser una administració referent en 
el recolzament a la implementació dels ODS, en l'àmbit comarcal. 
 
Accions que durem a terme: 
 
1. Accions enfocades a la difusió, sensibilització implementació dels objectius de desenvolupament 

sostenible i l’Agenda 2030, dins de l’organització del Consell Comarcal. 
 

2. Accions enfocades a la difusió, sensibilització i acompanyament en la implementació dels 
objectius de desenvolupament sostenible i l’Agenda 2030 en l’àmbit públic i privat del nostre 
territori. 

 
2. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província de Barcelona.” 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 15.15 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 15 vots a favor de, per part del Grup Comarcal Partit dels 
Socialistes de Catalunya - CP, els senyors i les senyores Emilio Cordero Soria, Eva Maria 
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Díaz Medina, Marialluïsa Ferré García, Maria del Mar Hernández Sánchez, Francesc 
Juzgado Mollá, Joan Ramon i Bernabé, Francesc Sánchez Castilla, Juan Manuel Segovia 
Ramos i Josep Quesada Tornero; per part del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts), 
els senyors i les senyores Gemma Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, 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. Els 8 vots en contra 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 Tomás, Ignasi Martínez Murciano, Imma Ortega i Martí i Marina Planellas i Alegre. I 
les 3 abstencions de, 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 – Alternativa Municipalista, el senyor Luís Toral Ortega 
 
6. Aprovar la modificació del calendari de sessions dels òrgans de govern. 
 
Llegit el dictamen de Presidència, de 18 de maig de 2022, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 24 de juliol de 2019, el Ple del cartipàs del Consell Comarcal va aprovar el calendari 

de sessions dels òrgans col·legiats per a la legislatura 2019-2023. Per l’any 2022 es va 
preveure el calendari següent: 
 

Any DATA SESSIÓ HORA 

2022 18 de maig Consell d'Alcaldies 11:00 

2022 18 de maig Comissió Informativa 17:00 

2022 18 de maig Comissió Especial de Comptes 17:30 

2022 25 de maig Comissió de Govern 18:30 

2022 25 de maig Junta de Portaveus 18:50 

2022 25 de maig Ple 19:00 

2022 15 de juny Comissió Informativa 17:00 

2022 22 de juny Comissió de Govern 17:00 

2022 13 de juliol Consell d'Alcaldies 11:00 

2022 13 de juliol Comissió Informativa 17:00 

2022 20 de juliol Comissió de Govern 18:30 

2022 20 de juliol Junta de Portaveus 18:50 

2022 5 de setembre Comissió Informativa 17:00 

2022 7 de setembre Comissió de Govern 17:00 

2022 21 de setembre Comissió Informativa 17:00 

2022 28 de setembre Comissió de Govern 18:30 

2022 28 de setembre Junta de Portaveus 18:50 

2022 28 de setembre Ple 19:00 

2022 19 d'octubre Comissió Informativa 17:00 

2022 26 d'octubre Comissió de Govern 17:00 

2022 16 de novembre Consell d'Alcaldies 11:00 

2022 16 de novembre Comissió Informativa 17:00 

2022 23 de novembre Comissió de Govern 18:30 

2022 23 de novembre Junta de Portaveus 18:50 

2022 23 de novembre Ple 19:00 



 

 

2022 14 de desembre Comissió Informativa 17:00 

2022 21 de desembre Comissió de Govern 17:00 

 
2. El 20 de juliol de 2022 consta una sessió de Junta de Portaveus però manca la sessió 

del Ple. 
 

3. El Govern de la Generalitat ha anunciat el calendari escolar de cara al curs 2022-2023 
per facilitar la conciliació familiar i millorar l’aprenentatge dels alumnes. 

 
- S’avança l’inici del curs al dilluns 5 de setembre, per als ensenyaments d’infantil i 

primària. 
- El dimecres 7 de setembre comença per a l’ESO, batxillerat i formació professional. 
- En el cas dels instituts escola, l’alumnat de l’etapa d’infantil i primària començarà el 

curs el dia 5, i l’alumnat de secundària el dia 7. 
 

4. Es considera necessari modificar el calendari de sessions aprovat pel Ple de 24 de juliol 
de 2019 per tal d’incorporar la sessió de 20 de juliol de 2022. 
 
Alhora, es proposa suprimir la sessió de Comissió Informativa prevista pel 5 de setembre 
de 2022 i la sessió de Comissió de Govern prevista pel 7 de setembre de 2022, en la 
mesura que aquestes sessions es preveien per incloure l’aprovació de la distribució dels 
ajuts de menjador amb anterioritat a l’inici del curs escolar. 

 
5. El 18 de maig de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 114.1 del Reglament orgànic comarcal disposa que el ple té sessions ordinàries, 

com a mínim, amb caràcter bimensual, respectant en tot cas la periodicitat establerta 
mitjançant acord del propi ple a l’inici del mandat, on s’estableixen, a més, les dates i 
l’horari concret de celebració.  
 

2. En relació amb la Comissió de Govern l’article 135.3 del Reglament orgànic comarcal 
disposa que les sessions ordinàries tenen caràcter mensual d’acord amb la periodicitat 
establerta mitjançant acord plenari a l’inici del mandat, en el que s’estableixen les dates i 
les hores concretes de celebració. 
 

3. L’article 139 del Reglament orgànic comarcal disposa que les comissions informatives de 
caràcter permanent, celebren llurs sessions ordinàries amb caràcter mensual, d’acord 
amb la periodicitat establerta mitjançant acord plenari a l’inici del mandat, en el que 
s’estableixen les dates i les hores concretes de celebració. 
 

4. L’article 141.1 del Reglament orgànic comarcal preveu que la Comissió especial de 
comptes s’ha de reunir necessàriament amb caràcter ordinari abans de l’1 de juny de 
cada any, als efectes previstos a l’article 78 d’aquest Reglament, sens perjudici que amb 
anterioritat se celebrin les reunions preparatòries que es considerin convenients.  
 

5. L’article 142 del Reglament orgànic comarcal disposa que el Consell d’alcaldies s'ha de 
reunir almenys un cop cada tres mesos, convocat pel president o la presidenta del 
Consell Comarcal. També es pot reunir a instància del Ple o d'una tercera part dels 
alcaldes i/o alcaldesses que l'integren. 



 

 

 
6. L’article 148 del Reglament orgànic comarcal disposa que la Junta de Portaveus celebra 

les seves sessions ordinàries amb anterioritat a la celebració de cada sessió plenària 
podent celebrar sessions extraordinàries quan així ho decideixi el president o presidenta, 
a iniciativa pròpia o a petició de la meitat dels seus membres, sempre que aquests 
representin, com a mínim, a una quarta part dels membres de la corporació.  
 
Les sessions ordinàries i extraordinàries de la Junta de Portaveus són convocades pel 
president o presidenta.  

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple: 
 
Modificar el calendari de sessions dels òrgans col·legiats, aprovat pel Ple de 24 de juliol de 
2019, en el sentit següent: 
 

- Incorporar la sessió del Ple de 20 de juliol de 2022 a les 19 hores 
- Suprimir la Comissió Informativa de 5 de setembre de 2022 a les 17 hores 
- Suprimir la Comissió de Govern, 8 de setembre de 2022 a les 17 hores” 

 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 18.22 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 26 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
ÀREA D'EDUCACIÓ 
 
7. Ratificar el Decret de Presidència 2022PRES000234, de 30 d’abril, de renúncia a la 
competència en la gestió del servei escolar de menjador corresponent al centre 
educatiu Escola Quatre Vents de Canovelles. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea d’Educació, de 18 de maig de 2022, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El president ha emès el Decret 2022PRES000480, de 30 d’abril, següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 25 d’abril de 2022, la senyora Josefa Recio Corral, cap de l'Àrea de Serveis Personals, ha emès 
l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 24 de maig de 2016, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Vallès 

Oriental, en endavant Consell Comarcal, van formalitzar un conveni de delegació de competències quant a la gestió del 
servei de transport escolar i per a la gestió del servei escolar de menjador opcional i altres prestacions en matèria 
d’ensenyament,  vigent fins el 31 de desembre de 2022. D’acord amb aquest conveni el Consell Comarcal assumeix la 
competència delegada de la gestió del servei escolar de menjador de l’Escola Ronçana de Santa Eulàlia de Ronçana i de 
l’Escola Quatre Vents de Canovelles.  

 
2. L’addenda de modificació del Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 

Departament d’Ensenyament, i el Consell Comarcal relativa a la delegació de competències quant a la gestió del servei 
escolar de transport i del servei escolar de menjador, amb efectes des de l’1 de gener de 2019. Entre les mesures 
adoptades, s’acorda l’ampliació en la delegació del servei de menjador als centres següents: Escola Montbui de Caldes de 
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Montbui, Escola Joan Solans de Granollers, Escola Granollers (actualment Escola Turó de Can Gili) de Granollers, Escola 
del Bosc de Mollet del Vallès, Escola Montseny de Mollet del Vallès, Escola Jaume Balmes de Sant Feliu de Codines, 
Escola Pau Casals de Montmeló i l’Institut d’Educació Secundària Eugeni Xammar de l’Ametlla del Vallès.  

 
3. El 24 de maig de 2019, la Gerència del Consell Comarcal va aprovar l’expedient de contractació del servei de menjador 

escolar de l’Escola Quatre Vents de Canovelles, expedient número 2019-11-CS, i va convocar la licitació pel procediment 
restringit  

 
4. El 5 d’agost de 2019, la Gerència del Consell Comarcal, mitjançant el Decret número 2019GER001261, va adjudicar el 

contracte del servei de menjador escolar de l’Escola Quatre Vents de Canovelles, expedient número 2019-11-CS a 
SELECTANCE AREA, SL. 
 

5. El 9 d’agost de 2019, el Consell Comarcal i SELECTANCE AREA, SL, varen formalitzar el contracte per a la prestació del 
servei de menjador escolar de l’Escola Quatre Vents de Canovelles. 
 

6. D’acord amb la clàusula 9 del plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte per a la prestació del 
servei de menjador escolar de l’Escola Quatre Vents, aquest té una durada inicial de dos cursos lectius: 2019-2020 i 2020-
2021. També es preveu que el contracte es pot prorrogar per cursos lectius fins a un màxim de dos. 

7. El 4 d’abril de 2022, la Secretària dels Serveis Territorials Maresme-Vallès Oriental del Departament d’Educació indica per 
correu electrònic la necessitat de tramitar la renúncia a la competència per part del Consell Comarcal. 
 

8. El 8 d’abril de 2022, registre d’entrada número E2022005274, la direcció de l’Escola Quatre Vents de Canovelles va 
sol·licitar al Consell Comarcal que renunciï a la gestió del menjador escolar del centre en els termes següents:  
 
“Ens adrecem a vostès com a equip directiu de l'escola Els Quatre Vents de Canovelles, i en nom també de la Junta de 
l'AFA del centre, per posar en coneixement la nostra consideració de poder fer una gestió pròpia en quant al menjador 
escolar de centre a partir del proper curs 2022-2023. 
Des del 2006 i fins l’actualitat el nostre menjador ha estat gestionat amb vosaltres però, degut a diferents incidències en la 
gestió per part de l’empresa que ha portat el menjador, el consell escolar del centre (format per la presidenta de l’AFA, 
representants de les famílies, dels docents, del personal d'administració i per la direcció de l’escola) ha aprovat la 
Renúncia en la gestió de Competència del menjador escolar per part del Consell Comarcal, passant a fer una licitació i 
gestió pròpia.” 
 

9. El 22 d’abril de 2022, registre d’entrada número E2022005772, la direcció de l’Escola Quatre Vents de Canovelles va 
comunicar al Consell Comarcal la voluntat de no prorrogar el contracte de menjador escolar pel curs 2022-2023. 
 

10. El 25 d’abril, sortida núm. S2022006498, el Consell Comarcal va comunicar a SELECTANCE AREA, SL, que no es 
prorrogarà el contracte de menjador escolar de l’Escola Quatre Vents de Canovelles pel curs 2022-2023 i, per tant, que 
aquest es resoldrà a la finalització del curs escolar 2021-2022. 
 

 
Per això, 
 
PROPOSO: 
 
1. Renunciar a la competència en la gestió del servei escolar de menjador corresponent a l’Escola Quatre Vents de 

Canovelles, de tal manera que la gestió en la competència del servei per al curs escolar 2022-2023 ja s’assumeix de 
forma exclusiva per part de la direcció del centre. 

 
2. Notificar aquest Decret al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i a l’Escola Quatre Vents de 

Canovelles.” 

 
 
FONAMENTS DE DRET 

 
1. El conveni de delegació de competències quant a la gestió del servei de transport escolar i per a la gestió del 

servei escolar de menjador opcional i altres prestacions en matèria d’ensenyament  formalitzat el 24 de maig 
de 2016 entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental.  

 
2. L’addenda de modificació del Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 

mitjançant el Departament d’Ensenyament, i el Consell Comarcal del Vallès Oriental relativa a la delegació 
de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador de 21 de 
maig de 2019. 

 
3. L’ACORD de GOV/128/2021, de 31 d'agost, de delegació de competències als consells comarcals i a l'Àrea 

Metropolitana de Barcelona en matèria d'educació. 
 

4. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 

5. L’article 13 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2003, de 4 de novembre. 



 

 

 
 
Per això, 
 
DECRETO: 

 
1. Sol·licitar al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que acordi la renúncia del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental a la competència en la gestió del servei escolar de menjador corresponent al 
centre educatiu Escola Quatre Vents de Canovelles, amb efectes a partir del curs escolar 2022-2023. 

 
2. Notificar aquest acord al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 

 
3. Ratificar aquest Decret en la propera sessió de Ple” 

 
2. El 18 de maig de 2022 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. 
 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 19.41 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 18 vots a favor de, per part del Grup Comarcal Partit dels 
Socialistes de Catalunya - CP, els senyors i les senyores Emilio 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 i Josep Quesada Tornero; per part del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts), 
els senyors i les senyores Gemma Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, 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 – Alternativa Municipalista, el senyor Luís Toral Ortega. I les 
8 abstencions 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 Tomás, Ignasi Martínez Murciano, 
Imma Ortega i Martí i Marina Planellas i Alegre. 
 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
8. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a 
la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua amb 
l’Ajuntament de Lliçà de Vall. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Medi Ambient, de 18 de maig de 2022, que és el que segueix: 
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“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 13 d’abril de 2022, el senyor Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient i 

Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 12 d’abril de 2022 l’Ajuntament de Lliçà de Vall ha sol·licitat assistència tècnica al Consell 
Comarcal per a la prestació d’assistència en matèria de comptabilitat i eficiència energètica i d’aigua, 
consistent principalment en la revisió de factures i optimització de contractes de subministrament, 
incloses totes les gestions necessàries amb les companyies comercialitzadores. 
 
Al Consell Comarcal li correspon assessorar els municipis mitjançant la prestació d'assistència 
tècnica, jurídica i econòmica, d'acord amb els articles 25 i 28 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.  
 
D’acord amb la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, 
relativa a l’eficiència energètica, els organismes públics a nivell nacional, regional i local han de servir 
d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la Directiva considera que el sector 
públic constitueix un motor important per provocar canvis de comportament en el consum d’energia 
per part de la ciutadania i les empreses, i que a més a més la disminució del consum d’energia 
mitjançant mesures de millora de l’eficiència energètica pot alliberar recursos públics per a altres 
finalitats. 
 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
 
1. Formalitzar un conveni amb l'Ajuntament de Lliçà de Vall, amb NIF P0810700E, per a la prestació 

del servei d'assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua a partir de l’1 de juny de 
2022, essent objecte del servei 94 subministraments d’electricitat i 10 de gas. 

 
2. Determinar, tanmateix, que s’inclouran dins de l’objecte del servei totes les factures dels 

subministraments esmentats d’ençà de l’1 de gener de 2022. 
 

3. Fixar la vigència del conveni fins al 31 de desembre de 2023, podent ser objecte de dues 
pròrrogues d'una durada de dos anys cadascuna mitjançant acord exprés de les parts. 

 
4. Establir el cost total de l'assistència tècnica pel 2022 en 3.691,13 euros anuals. 

 
5. Determinar que el cost total de l'assistència tècnica per a la resta d'anys de vigència del conveni, 

incloent les possibles pròrrogues, s'actualitzarà successivament d'acord amb la variació salarial 
prevista pels pressupostos generals de l'Estat corresponents a cada exercici. 

 
6. Establir que per a l’any 2022 l’Ajuntament haurà d’abonar l’import corresponent al Consell 

Comarcal abans del 30 de juny. 
 

7. Determinar per a la resta d’anualitats que l’Ajuntament haurà d’abonar l’import de cada anualitat 
al Consell Comarcal abans del 31 de març de cada anualitat. 

 
8. Reconèixer el dret de tres mil sis-cents noranta-un euros amb tretze cèntims (3.691,13 euros) a 

càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica de comptabilitat energètica.” 

 
2. El 18 de maig de 2022 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.  

 
2. 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.    

 
3. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a), 28.2 i 30 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. 

 
4. L’article 167 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis, que 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. 

 
5. 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. 
 

6. L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic que regula 
l’encàrrec de gestió. 

 
7. 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. 

 
8. L’article 10.3 de la Llei 26/2010 disposa que l’instrument de formalització i la resolució de 

l’encàrrec gestió s’han de publicar, perquè tinguin eficàcia, en el diari o butlletí oficial 
corresponent. 
 

9. 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. 

 
10. 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. La Directiva (UE) 2018/844, que modifica les Directives 2010/31/UE, relativa a la 

eficiència energètica dels edificis, i la 2012/27UE, relativa a l’eficiència energètica, té per 
finalitat reduir l’energia necessària per a satisfer la demanda energètica i així seguir 



 

 

reduint les emissions de gasos d’efecte hivernacle a la Unió Europea almenys un 40% 
per al 2030. Així mateix, estableix que els organismes públics a nivell nacional, regional i 
local han de servir d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la 
Directiva considera que el sector públic constitueix un motor important per provocar 
canvis de comportament en el consum d’energia per part de la ciutadania i les empreses, 
i que a més a més la disminució del consum d’energia mitjançant mesures de millora de 
l’eficiència energètica pot alliberar recursos públics per a altres finalitats. 

 
12. La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix un 

marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, estableix, entre d’altres 
objectius, la necessitat de promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a 
llarg termini dels recursos hídrics disponibles, i de prevenir qualsevol deteriorament 
addicional i de protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i, respecte de llurs 
necessitats d’aigua, dels ecosistemes terrestres i zones humides directament 
dependents dels ecosistemes aquàtics. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de 

gestió energètica i d’aigua a l’Ajuntament de Lliçà de Vall. 
 

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per 
part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Lliçà de Vall en matèria 
de gestió energètica i d’aigua, d’acord amb el contingut següent: 

 
“REUNITS 

 
D’una part, el senyor Emiliano Cordero Soria, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit per la secretària accidental de la corporació, la senyora Núria Caellas i Puig.  
 
I de l’altra, la senyora Marta Bertran i Ramon, alcaldessa de l’Ajuntament de Lliçà de Vall, 
assistida per la secretària de la corporació, la senyora Eloisa González Flores. 

 
 

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’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. 
 
Les secretàries 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 
 
 

MANIFESTEN 
 



 

 

I. Que d’acord amb l’article 28.1 en relació amb l’article 30 del Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, 
correspon al Consell Comarcal prestar assistència tècnica als municipis que ho requereixin i, 
en tot cas, ha d’exercir aquestes funcions tenint en compte les necessitats dels diversos 
municipis. 

 
II. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, vol 

promoure la millora de l’eficiència energètica i en l’ús de l’aigua, així com la reducció de 
despesa associada al consum d’energia i d’aigua, amb l’objectiu de contribuir a la prevenció 
del canvi climàtic i la millora de la qualitat ambiental. 
 

III. Que l’Ajuntament de Sant Celoni, en endavant l’ AJUNTAMENT, està interessat en què el 
CONSELL COMARCAL li presti assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua. 
 
D’acord amb les manifestacions exposades, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT 
tenen interès a subscriure aquest conveni per a la prestació d’assistència tècnica, que 
subjecten a les següents  

 
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
I. 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.    
 

II. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a), 28.2 i 30 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. 
 

III. L’article 167 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis, que 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. 

 
IV. 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. 

 
 Així mateix, l’article 10.3 de la Llei 26/2010 disposa que l’instrument de formalització i la 

resolució de l’encàrrec gestió s’han de publicar, perquè tinguin eficàcia, en el diari o butlletí 
oficial corresponent. 

 
V. 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. 

 
VI. La Directiva (UE) 2018/844, que modifica les Directives 2010/31/UE, relativa a la eficiència 

energètica dels edificis, i la 2012/27UE, relativa a l’eficiència energètica, té per finalitat reduir 
l’energia necessària per a satisfer la demanda energètica i així seguir reduint les emissions de 
gasos d’efecte hivernacle a la Unió Europea almenys un 40% per al 2030. Així mateix, 
estableix que els organismes públics a nivell nacional, regional i local han de servir d’exemple 
en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la Directiva considera que el sector públic 
constitueix un motor important per provocar canvis de comportament en el consum d’energia 
per part de la ciutadania i les empreses, i que a més a més la disminució del consum 
d’energia mitjançant mesures de millora de l’eficiència energètica pot alliberar recursos 
públics per a altres finalitats. 

 
VII. La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix un marc 

comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, estableix, entre d’altres objectius, la 
necessitat de promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a llarg termini dels 
recursos hídrics disponibles, i de prevenir qualsevol deteriorament addicional i de protegir i 
millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i, respecte de llurs necessitats d’aigua, dels 
ecosistemes terrestres i zones humides directament dependents dels ecosistemes aquàtics. 

 
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 en matèria de gestió energètica i 
d’aigua del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT per a 94 subministraments d’electricitat i 10 
de gas.  
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
A partir de la informació proporcionada per l’AJUNTAMENT, el CONSELL COMARCAL es 
compromet a: 
 
1. Elaborar i mantenir actualitzat un inventari dels contractes de subministrament d’energia 

elèctrica, gas i d’aigua, segons correspongui. 
 

2. Revisar els contractes de subministrament d’energia i d’aigua, segons correspongui, amb 
l’objectiu detectar contractes improcedents i d’adequar quan convingui llur potència i/o tarifes 
contractades. 

 
3. Revisar la facturació dels contractes de subministrament d’energia i d’aigua, segons 

correspongui, mitjançant un programa de gestió energètica, centrant l’atenció en les lectures 
estimades, la correlació de lectures, les tarifes i preus, el terme de potència, el terme 
d’energia, les possibles penalitzacions. Al mateix temps s’avaluarà la coherència entre usos i 
consums i les possibles desviacions dels consums. 

 
4. Informar a l’AJUNTAMENT sobre el desenvolupament i resultats del servei. 



 

 

 
5. Proposar a l’AJUNTAMENT mesures per a la reducció del consum d’energia i d’aigua, la 

millora de l’eficiència energètica i la reducció de despesa associada al consum d’energia i 
d’aigua, segons correspongui.  

 
6. Assessorar l’AJUNTAMENT en relació a les iniciatives de millora de l’eficiència energètica i 

del consum d’aigua, segons correspongui. 
 

7. Exercir les funcions anteriors amb personal tècnic que disposi de la formació i les 
competències adequades en matèria d’energia i medi ambient. 

 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 

 
1. Posar a disposició al CONSELL COMARCAL tota aquella informació necessària per al 

desenvolupament del servei: 
 

a) Contractes de subministrament d’energia i aigua, segons correspongui.  
b) Factures corresponents als contractes d’energia elèctrica, de gas i d’aigua, segons 

correspongui, com a mínim a partir de l’any immediatament anterior a l’entrada en vigor 
d’aquest conveni. 

c) Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES), si en disposa. 
d) Auditories energètiques i estudis de tot tipus dels equipaments i instal·lacions relacionats 

amb el consum d’energia i d’aigua en els punts de subministrament, si en disposa. 
e) Pla director d’enllumenat públic o qualsevol altre document similar, si en disposa. 
f) Contractes de manteniment de tots els equipaments i instal·lacions vinculats als punts de 

subministrament d’energia i d’aigua, si en disposa. 
g) Projectes d’execució dels equipaments i instal·lacions vinculats als punts de 

subministrament d’energia i d’aigua, si en disposa. 
h) Qualsevol altra informació disponible que sigui convenient d’acord amb els objectius del 

servei per al desenvolupament de les funcions d’assistència que són objecte d’aquest 
conveni. 

 
2. Autoritzar el CONSELL COMARCAL per rebre directament de les empreses 

comercialitzadores d’energia i d’aigua, segons correspongui, la facturació dels contractes de 
l’AJUNTAMENT en qualsevol dels formats electrònics estandaritzats, així com per formular-los 
en nom de l’AJUNTAMENT les reclamacions que resultin necessàries.  
 

3. Autoritzar el CONSELL COMARCAL perquè pugui accedir a tota la informació sobre la 
contractació, facturació i gestió energètica dels subministraments d’energia i d’aigua que són 
objecte d’aquest conveni, inclòs l’accés a les plataformes o programaris de gestió energètica i 
d’aigua que utilitzi l’AJUNTAMENT, si escau. 
 

4. Autoritzar el CONSELL COMARCAL a accedir als comptes de les plataformes o programes de 
gestió energètica i d’aigua que utilitzi l’AJUNTAMENT, si escau, per així poder gestionar la 
informació dels subministraments d’energia i aigua amb les dades disponibles als programes 
de gestió energètica i d’aigua.  
 

5. Autoritzar el CONSELL COMARCAL per rebre directament de la Diputació de Barcelona tots 
els estudis i treballs que hagi pogut elaborar per a l’AJUNTAMENT en l’àmbit de l’energia i de 
l’aigua. 

 
6. Nomenar una persona interlocutora de referència i autoritzar l’ús de l’adreça de correu 

electrònic corresponent per a la coordinació i seguiment dels treballs. En cas que el CONSELL 
COMARCAL presti a l’AJUNTAMENT el servei d’assistència tècnica de medi ambient i  
enginyeria, d’arquitectura tècnica o d’arquitectura, la persona interlocutora de referència pot 
ser la del CONSELL COMARCAL destinada a aquest servei. 
 



 

 

7. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte següent. 
 
Quart. Règim econòmic 
 
1. El cost per a l’any 2022 corresponent a la prestació d’assistència que és objecte d’aquest 

conveni és de 3.691,13 euros. 
 

2. Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, el cost 
del servei corresponent s’actualitzarà successivament d’acord amb la variació salarial prevista 
pels pressupostos generals de l’Estat corresponents a cada exercici.  

 
3. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en el punt 1 

d’aquest pacte abans del 30 de juny de 2022 i la quantitat esmentada en el punt 2 d’aquest 
pacte abans del 31 de març de cada anualitat. 

 
4. 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. Terminis i vigència 
 
Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de 
l’1 de juny de 2022 fins el 31 de desembre de 2023. 
 
El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada de dos anys cadascuna 
mitjançant acord exprés de les parts. 
 
Sisè. 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. 

 
 
Setè. 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 electe, personal 
directiu o gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les reunions de la 
comissió de seguiment que se celebrin per personal tècnic adient per tal d’oferir-li 
l’assessorament oportú. 

 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 
Novè. 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 
 
Desè. 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. 
 
I, en senyal de conformitat les parts signen aquest conveni amb l’assistència de les persones 
secretàries, que en donen fe.” 

 
3. Aprovar el compromís d’ingrés de tres mil sis-cents noranta-un euros amb tretze cèntims 

(3.691,13 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica de 
comptabilitat energètica. 
 

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest 
conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.”  
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 20.33 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 26 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
9. Aprovar la modificació del conveni per a la prestació d'assistència tècnica amb 
l'Ajuntament de Figaró-Montmany en matèria d'enginyeria. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Medi Ambient, de 18 de maig de 2022, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 9 de maig de 2022, el cap de l'Àrea de Medi Ambient i Territori, senyor Jaume Viure 

Ribas,  ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 6 d’abril de 2021 el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Figaró-Montmany van formalitzar un 
conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria.   
 
El 4 d’abril de 2022 l’Ajuntament de Figaró-Montmany va sol·licitar al Consell Comarcal la modificació 
del conveni vigent per ampliar la dedicació en matèria d’enginyeria de 8 hores mensuals a 4 hores 
setmanals, tan bon punt sigui possible. 
 
Al Consell Comarcal li correspon assessorar els municipis mitjançant la prestació d'assistència 
tècnica, jurídica i econòmica, d'acord amb els articles 25 i 28 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. 
 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Introduir al conveni amb l’Ajuntament de Figaró-Montmany, amb NIF P0813300A, les 

modificacions següents: 

http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202205251903000000_FH.mov&topic=12


 

 

 
a) En el pacte segon, apartat 3r, de manera que quedi redactat tal com segueix: 

 
“3. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions descrites més amunt 

amb personal que disposi de la titulació professional adient i a dedicar al seu 
desenvolupament les hores següents: 

 
- 4 hores setmanals a enginyeria, 2 de les quals corresponen a l’ampliació a partir de 

l’1 de juliol de 2022” 
 

b) En el pacte quart, els apartats 1r, 2n, 3r i 4t, de manera que quedin redactats tal com segueix: 
 

1. “El cost per a l’any 2022 corresponent a la prestació d’assistència prevista en el pacte 
segon és de 5.047,60 euros, dels quals 3.365,07 euros corresponen a la dedicació de 8 
hores mensuals en matèria d’enginyeria durant tot l’any 2022 i 1.682,53 euros 
corresponen a l’ampliació de la dedicació de 8 hores mensuals a 4 hores setmanals a 
partir de l’1 de juliol de 2022. 
 

2. Establir el cost total de l’assistència tècnica d’enginyeria pels anys successius de 
vigència del conveni en 6.730,12 euros. Aquest cost s’haurà d’actualitzar 
successivament per resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles 
pròrrogues, d’acord amb la variació salarial prevista pels pressupostos generals de 
l’Estat corresponents a cada exercici. 

 
3. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en els punts 

1 i 2 d’aquest pacte per meitats iguals abans del 31 de gener i del 31 de juliol de cada 
anualitat. No obstant això, l’any 2022 abonarà 5.047,60 euros abans del 31 de juliol.” 

 
2. Reconèixer el dret de mil sis-cents vuitanta-dos euros amb cinquanta-tres cèntims (1.682,53 

euros) a càrrec de l’aplicació pressupostària 11.46220 Assistència tècnica medi ambient i 
territori.” 

 
2. El 18 de maig de 2022 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.  

 
2. 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.    

 
3. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a), 28.2 i 30 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. 

 
4. L’article 167 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis, que 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. 



 

 

 
5. 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. 
 

6. L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic que regula 
l’encàrrec de gestió. 

 
7. 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. 

 
8. L’article 10.3 de la Llei 26/2010 disposa que l’instrument de formalització i la resolució de 

l’encàrrec gestió s’han de publicar, perquè tinguin eficàcia, en el diari o butlletí oficial 
corresponent. 
 

9. 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. 

 
10. 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. 

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni per a la prestació 

d’assistència amb l’Ajuntament de Figaró-Montmany en matèria d’enginyeria, formalitzat 
el 6 d’abril de 2021, d’acord amb el redactat següent: 
 

“REUNITS 
 
D’una part, el senyor Emiliano Cordero Soria, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit per la secretària accidental de la corporació, la senyora Núria Caellas i Puig.  
 
I de l’altra, el senyor Ramon Garcia Gonzalez, alcalde de l’Ajuntament de Figaró-Montmany, 
assistit per la secretària de la corporació, la senyora Maria Llonch Llonch. 
 
 

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 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. 
 
Les secretàries 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 
 

MANIFESTEN 

 
I. Que el 6 d’abril de 2021, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL 

COMARCAL, i l’Ajuntament de Figaró-Montmany, en endavant l’AJUNTAMENT, vam 
formalitzar un conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria.  
 

II. Que el 4 d’abril de 2022, l’AJUNTAMENT va sol·licitar al COMARCAL la modificació del 
conveni vigent per ampliar la dedicació en matèria d’enginyeria de 8 hores mensuals a 4 
hores setmanals, tan bon punt sigui possible. 

 
D’acord amb això, les parts compareixents atorguen aquesta modificació al CONVENI que subjecten 
als següents 

 
P A C T E S 

 
Primer. Objecte  
 
L’objecte d’aquest document és la modificació del conveni per a la prestació d’assistència en matèria 
d’enginyeria entre el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT formalitzat el 6 d’abril de 2021.  
 
Segon. Abast de la modificació  
 
1. Per raó d’aquest document s’amplia l’assistència tècnica en matèria d’enginyeria, que passa a ser 

de quatre hores setmanals, dues de les quals corresponen a l’ampliació a partir de l’1 de juliol de 
2022.  
 

2. El cost per a l’any 2022 corresponent a la prestació d’assistència és de 5.047,60 euros, dels quals 
3.365,07 euros corresponen a la dedicació de 8 hores mensuals durant tot l’any 2022 i 1.682,53 
euros corresponen a l’ampliació de la dedicació de 8 hores mensuals a 4 hores setmanals a partir 
de l’1 de juliol de 2022. 

 
L’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL COMARCAL aquest import no més enllà del 31 de 
juliol de 2022.  

 
3. Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, el cost del 

servei corresponent s’estableix en 6.730,12 euros, que s’actualitzarà successivament d’acord 
amb la variació salarial prevista pels pressupostos generals de l’Estat corresponents a cada 
exercici.  

 
L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en aquest apartat 
per meitats iguals abans del 31 de gener i del 31 de juliol de cada anualitat.  

 
Tercer. Conservació del conveni 

 
El contingut del conveni es manté vigent en tot allò que no hagi estat modificat per aquesta addenda. 
 
Quart. Vigència  

 
Aquesta modificació entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes fins a la 
finalització del conveni que modifica.  



 

 

 
I, en senyal de conformitat les parts signen aquesta modificació amb l’assistència de les secretàries 
que en donen fe.” 

 
2. Reconèixer el dret de mil sis-cents vuitanta-dos euros amb cinquanta-tres cèntims 

(1.682,53 euros) a càrrec de l’aplicació pressupostària 11.46220 Assistència tècnica 
medi ambient i territori. 
 

3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Figaró-Montmany.”  
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 21.25 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 26 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
10. Aprovar la modificació del conveni per a la prestació d'assistència tècnica a 
l'Ajuntament de la Roca del Vallès en matèria d'arquitectura, enginyeria i medi 
ambient. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Medi Ambient, de 18 de maig de 2022, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 9 de maig de 2022, el cap de l'Àrea de Medi Ambient i Territori, senyor Jaume Viure 

Ribas, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 10 de febrer de 2022 el Consell Comarcal i l’Ajuntament de la Roca del Vallès van formalitzar un 
conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura, enginyeria i medi ambient 
amb una dedicació de 28 hores setmanals d’arquitectura, de 7 hores setmanals d’enginyeria i de 35 
hores setmanals de medi ambient (en aquest últim cas, la dedicació convinguda fou de 14 hores 
setmanals fins al 31 de març de 2022 i de 35 hores setmanals a partir de l’1 d’abril de 2022). El cost 
corresponent a la prestació de tota aquesta assistència tècnica per a l’any 2022 es va fixar en 
111.693,30 euros, i a la comptabilitat del Consell Comarcal hi consta l’operació comptable RD 
120220000473 per aquest import de 111.693,30 euros. 
 
El 16 de gener de 2022 la senyora Natalia Alesina Núñez, destinada a l’assistència d’arquitectura a 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès amb una dedicació de 14 hores setmanals, va cessar la seva 
relació amb el Consell Comarcal. Aquest lloc de treball no s’ha pogut rellevar i no es preveu que això 
sigui possible actualment. 
 
El 13 de febrer de 2022 el senyor Mario Fernando Ramírez Vázquez, destinat a l’assistència 
d’arquitectura a l’Ajuntament de la Roca del Vallès amb una dedicació de 14 hores setmanals, va 
cessar la seva relació amb el Consell Comarcal. Aquest lloc de treball no s’ha pogut rellevar i no es 
preveu que això sigui possible actualment. 
 
Per tant, s’escau modificar el conveni per a la prestació d’assistència tècnica a fi de suprimir 
l’assistència d’arquitectura que es va deixar de prestar en part el 16 de gener de 2022 i en la part 
restant el 13 de març de 2022, adequant alhora el cost del servei.  
 
D’altra banda, el 9 de maig de 2022 l’Ajuntament de la Roca del Vallès ha sol·licitat al Consell 
Comarcal la modificació del conveni vigent per ampliar la dedicació en matèria d’enginyeria de 7 a 21 
hores setmanals, tan bon punt sigui possible. 
 

http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202205251903000000_FH.mov&topic=13


 

 

Al Consell Comarcal li correspon assessorar els municipis mitjançant la prestació d'assistència 
tècnica, jurídica i econòmica, d'acord amb els articles 25 i 28 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. 
 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
 
1. Introduir al conveni amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès, amb NIF P0818000B, les 

modificacions següents: 
 

c) En el pacte segon, apartat 3r, de manera que quedi redactat tal com segueix: 
 

“3. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions descrites més amunt 
amb personal que disposi de la titulació professional adient i a dedicar al seu 
desenvolupament les hores següents: 

 
-  21 hores setmanals a enginyeria, 14 de les quals corresponen a l’ampliació a partir de 

l’1 de juliol de 2022 
- 35 hores setmanals a medi ambient, 21 de les quals corresponen a l’ampliació a partir 

de l’1 d’abril de 2022.” 
 

d) En el pacte quart, els apartats 1r i 2n de manera que quedin redactats tal com segueix: 
 

“1. El cost per a l’any 2022 corresponent a la prestació de l’assistència prevista en el pacte 
segon és de 79.008,78 euros, distribuït de la forma següent: 

 
- 3.981,69 euros corresponen a l’assistència d’arquitectura amb una dedicació de 28 

hores setmanals fins al 16 de gener de 2022 i de 14 hores setmanals fins al 13 de 
febrer de 2022 

- 11.777,71 euros corresponen a l’assistència d’enginyeria amb una dedicació de 7 
hores 

- 11.777,71 euros corresponen a l’ampliació de l’assistència d’enginyeria a partir de l’1 
de juliol de 2022 amb una dedicació addicional de  14 hores setmanals 

- 24.221,96 euros corresponen a l’assistència de medi ambient amb una dedicació de 
14 hores setmanals  

- 27.249,71 euros corresponen a l’ampliació de l’assistència de medi ambient a partir 
de l’1 d’abril de 2022 amb una dedicació addicional de 21 hores setmanals. 
 

2. Establir el cost total de l’assistència tècnica d’enginyeria pels anys successius de vigència 
del conveni en 95.888,03 euros. Aquest cost s’haurà d’actualitzar successivament per la 
resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, d’acord amb la 
variació salarial prevista pels pressupostos generals de l’Estat corresponents a cada 
exercici.” 

 
3. Disminuir el dret reconegut de l’operació comptable 120220000473 en trenta-dos mil sis-cents 

vuitanta-quatre euros amb cinquanta-dos cèntims (32.684,52 euros) de l’aplicació pressupostària 
11.46220 Assistència tècnica medi ambient i territori.” 

 
2. El 18 de maig de 2022 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.  

 
2. 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.    

 
3. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a), 28.2 i 30 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. 

 
4. L’article 167 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis, que 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. 

 
5. 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. 
 

6. L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic que regula 
l’encàrrec de gestió. 

 
7. 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. 

 
8. L’article 10.3 de la Llei 26/2010 disposa que l’instrument de formalització i la resolució de 

l’encàrrec gestió s’han de publicar, perquè tinguin eficàcia, en el diari o butlletí oficial 
corresponent. 
 

9. 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. 

 
10. 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. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 



 

 

1. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni per a la prestació 
d’assistència amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès en matèria d’arquitectura, 
enginyeria i medi ambient, formalitzat el 10 de febrer de 2022, d’acord amb el redactat 
següent: 

 
“REUNITS 

 
D’una part, el senyor Emiliano Cordero Soria, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit per la secretària accidental de la corporació, la senyora Núria Caellas i Puig.  
 
I de l’altra, el senyor Albert Gil Gutiérrez, alcalde de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, assistit pel 
secretari de la corporació, el senyor Antoni Peralta Garcerà. 
 

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 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. 
 
La secretària i el secretari 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 
 

MANIFESTEN 
 
 

I. Que el 10 de febrer de 2022, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el 
CONSELL COMARCAL, i l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en endavant l’AJUNTAMENT, 
vàrem formalitzar un conveni de prestació d’assistència en matèria d’arquitectura, enginyeria i 
medi ambient, en endavant el CONVENI, amb una dedicació de 28 hores setmanals 
d’arquitectura, de 7 hores setmanals d’enginyeria i de 35 hores setmanals de medi ambient 
(en aquest últim cas, la dedicació convinguda fou de 14 hores setmanals fins al 31 de març 
de 2022 i de 35 hores setmanals a partir de l’1 d’abril de 2022). El cost corresponent a la 
prestació de tota aquesta assistència tècnica per a l’any 2022 es va fixar en 111.693,30 
euros.  

 
II. El 16 de gener de 2022, la prestació d’assistència d’arquitectura a l’Ajuntament de la Roca del 

Vallès es va reduir en 14 hores setmanals per manca de recursos humans i el 13 de febrer de 
2022, la prestació d’assistència d’arquitectura es va deixar de prestar pel mateix motiu. Per tant, 
s’escau modificar el conveni per a la prestació d’assistència tècnica a fi de suprimir l’assistència 
d’arquitectura que es va deixar de prestar en part el 16 de gener de 2022 i en la part restant el 13 
de març de 2022, adequant alhora el cost del servei.  

 
III. D’altra banda, el 9 de maig de 2022 l’Ajuntament de la Roca del Vallès ha sol·licitat al Consell 

Comarcal la modificació del conveni vigent per ampliar la dedicació en matèria d’enginyeria de 7 a 
21 hores setmanals, tan bon punt sigui possible. 

 
Pels motius precedents, cal modificar el CONVENI per a adequar-ne llur contingut a allò que s’hi 
ha descrit.  

 
D’acord amb això, les parts compareixents atorguen aquesta modificació al CONVENI que subjecten 
als següents 

 



 

 

 
P A C T E S 

 
Primer. Objecte  
 
L’objecte d’aquest document és la modificació del conveni per a la prestació d’assistència en matèria 
d’arquitectura, enginyeria i medi ambient entre el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT formalitzat 
el 10 de febrer de 2022. 
 
 
Segon. Abast de la modificació  

 
Per raó d’aquest document es modifica el CONVENI a fi d’adequar-ne llur contingut a la realitat en el 
sentit de suprimir l’assistència tècnica en matèria d’arquitectura, que es va deixar de prestar en part el 
16 de gener de 2022 i en la part restant el 13 de març de 2022, en els termes següents:  
 

1. El pacte primer del CONVENI, amb el títol Objecte, passa a tenir el redactat següent:  
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència tècnica en matèria 
d’enginyeria i medi ambient del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT. 
 

2. El pacte segon del CONVENI, amb el títol Obligacions del CONSELL COMARCAL, passa a 
tenir el redactat següent:  

 
1. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions següents: 

 
A) Pel que fa a l’assistència d’ENGINYERIA, les funcions desenvolupades per part del 

CONSELL COMARCAL són les següents: 
 
1. Planificar, proposar, dirigir i/o executar, fer el seguiment i assessorar sobre els 

projectes, programes, actuacions, ordenances i contractes de serveis en l’àmbit 
d’enginyeria. 

2. Informar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria 
d’enginyeria sobre les activitats, instal·lacions i establiments. 

3. Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal 
en matèria d’enginyeria sobre les obres i infraestructures de companyies de 
serveis. 

4. Informar, proposar, dirigir, dur a terme inspeccions i controls, fer el seguiment i 
assessorar sobre les obres, equipaments i serveis de titularitat municipal, en 
l’àmbit d’enginyeria. 

5. Atendre consultes relacionades amb les funcions anteriors. 
6. Col·laborar amb l'Ajuntament en la resta de tasques pròpies de l'àmbit de 

l'enginyeria. 
 

B) Pel que fa a l’assistència de MEDI AMBIENT, les funcions desenvolupades per part 
del CONSELL COMARCAL són les següents: 

 
1. Planificar, proposar, dirigir i/o executar, fer el seguiment i assessorar sobre els 

projectes, programes, actuacions, ordenances i contractes de serveis en l’àmbit 
del medi ambient. 

2. Informar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria 
de medi ambient sobre les activitats, instal·lacions i establiments. 

3. Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal 
en matèria de medi ambient sobre les obres i infraestructures de companyies de 
serveis. 

4. Informar, proposar, dirigir, dur a terme inspeccions i controls, fer el seguiment i 
assessorar sobre les obres i serveis de titularitat municipal, en l’àmbit del medi 
ambient. 

5. Atendre consultes relacionades amb les funcions anteriors. 



 

 

6. Col·laborar amb l'Ajuntament en la resta de tasques pròpies de l'àmbit del medi 
ambient. 

 
2. No obstant això, les funcions d’elaboració de projectes i memòries directament 

executives així com la direcció i coordinació de seguretat i salut d’obres només es 
podran desenvolupar sempre que l’Ajuntament hagi acreditat prèviament la contractació 
d’una assegurança de responsabilitat civil a favor de la persona adscrita al servei 
comarcal. 
 

3. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions descrites més amunt 
amb personal que disposi de la titulació professional adient i a dedicar al seu 
desenvolupament les hores següents: 

 
-  21 hores setmanals a enginyeria, 14 de les quals corresponen a l’ampliació a partir de 

l’1 de juliol de 2022 
- 35 hores setmanals a medi ambient, 21 de les quals corresponen a l’ampliació a partir 

de l’1 d’abril de 2022. 
 

4. Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores dedicades les que 
s’escaiguin en dies festius, de vacances o permisos del personal destinat al servei i les 
destinades a la formació relativa amb les funcions esmentades. 

 
3. Els apartats primer i segon del pacte quart del CONVENI, amb el títol Règim econòmic, 

passen a tenir el redactat següent:  
 

1. El cost per a l’any 2022 corresponent a la prestació de l’assistència prevista en el pacte 
segon és de 79.008,78 euros, distribuït de la forma següent: 

 
- 3.981,69 euros corresponen a l’assistència d’arquitectura amb una dedicació de 28 

hores setmanals fins al 16 de gener de 2022 i de 14 hores setmanals fins al 13 de 
febrer de 2022. 

- 11.777,71 euros corresponen a l’assistència d’enginyeria amb una dedicació de 7 
hores. 

- 11.777,71 euros corresponen a l’ampliació de l’assistència d’enginyeria a partir de l’1 
de juliol de 2022 amb una dedicació addicional de  14 hores setmanals. 

- 24.221,96 euros corresponen a l’assistència de medi ambient amb una dedicació de 
14 hores setmanals.  

- 27.249,71 euros corresponen a l’ampliació de l’assistència de medi ambient a partir 
de l’1 d’abril de 2022 amb una dedicació addicional de 21 hores setmanals. 
 

2. Establir el cost total de l’assistència tècnica d’enginyeria pels anys successius de vigència 
del conveni en 95.888,03 euros. Aquest cost s’haurà d’actualitzar successivament per la 
resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, d’acord amb la 
variació salarial prevista pels pressupostos generals de l’Estat corresponents a cada 
exercici. 

 
 

Tercer. Vigència  
 
Aquesta modificació entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes fins a 
la finalització del conveni que modifica.  

 
I, en senyal de conformitat les parts signen aquesta modificació amb l’assistència dels secretaris 
que en donen fe.” 

 
2. Disminuir el dret reconegut de l’operació comptable 120220000473 en trenta-dos mil sis-

cents vuitanta-quatre euros amb cinquanta-dos cèntims (32.684,52 euros) de l’aplicació 
pressupostària 11.46220 Assistència tècnica medi ambient i territori. 
 



 

 

3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de la Roca del Vallès.”  
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 22.09 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 26 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
11. Aprovar les bases reguladores del procés de selecció per la constitució d’una 
borsa de treball d’administratius/ves, treballadors/res socials, educadors/res socials i 
d’enginyers/res tècnics/ques per les necessitats de personal temporal del Consell 
Comarcal. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 18 de maig de 2022, que és el que 
segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS  
 
1. El 12 de maig de 2022, el senyor Oscar Frias Perez, cap de l'Àrea de Persones i Valors, 

ha emès l’informe següent: 
 
1. El Ple del Consell Comarcal del 18 de març de 2020 va aprovar les bases de selecció per a la constitució 

d’una borsa de treball d’administratius/ives, educadors/res socials, treballadors/res socials, arquitectes i 
enginyers/eres tècnics/ques per tal de cobrir les necessitats de personal del Consell Comarcal.  

 
La base 8.3, vigència de la borsa, estableix la vigència màxima de la borsa és de dos anys a comptar des de 
la seva constitució. Tan mateix, la borsa podrà ser cancel·lada en qualsevol moment quan ja no serveixin per 
a l’objectiu per al qual es va constituir.  

 
2. El 30 de juny de 2021 finalitza el procés per la selecció i provisió de personal per la borsa de treball de una 

borsa de treball d’administratiu/va, del grup de classificació C1, subescala administratiu/va de la plantilla del 
personal laboral temporal del Consell Comarcal. 
 
Integren la borsa 12 persones de les quals 6 tenen un contracte de treball vigent amb el Consell Comarcal 
en el moment actual i les altres han renunciat a ocupar places per tenir contractes vigents amb altres 
administracions en més d’una ocasió. 

 
Es considera oportú iniciar un nou procés de selecció per la constitució d’una borsa de personal administratiu 
per cobrir les necessitats de personal temporal que permeti donar resposta de forma àgil a les necessitats 
organitzatives, i en el moment que s’hagi constituït cancel·lar la vigent.  

 
3. El 22 de març de 2021 finalitza el procés per la selecció i provisió de personal per la borsa de treball de 

treballadors/res socials del grup de classificació A2, subescala tècnic/a de gestió diplomat/da en treball 
social, escala d’administració general, de la plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal 
adscrits als serveis socials bàsics de l’Àrea de Polítiques socials i d’igualtat. 
 
Integren la borsa 5 persones de les quals 4 tenen un contracte de treball vigent amb el Consell Comarcal en 
el moment actual i les altres han renunciat a ocupar places per tenir contractes vigents amb altres 
administracions. 

 
Es considera oportú iniciar un nou procés de selecció per la constitució d’una borsa de personal 
treballadors/res socials per cobrir les necessitats de personal temporal que permeti donar resposta de forma 
àgil a les necessitats organitzatives, i en el moment que s’hagi constituït cancel·lar la vigent. 
 

4. El 6 d’abril de 2021 finalitza el procés per la selecció i provisió de personal per la borsa de treball 
d’educadors/res socials del grup de classificació A2, subescala tècnic/a de gestió diplomat/da en educació 
social, escala d’administració general, de la plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal 
adscrits als serveis socials bàsics de l’Àrea de Polítiques socials i d’igualtat. 
 

http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202205251903000000_FH.mov&topic=14


 

 

Integren la borsa 12 persones de les quals 3 tenen un contracte de treball vigent amb el Consell Comarcal 
en el moment actual i les altres han renunciat a ocupar places per tenir contractes vigents amb altres 
administracions. 

 
Es considera oportú iniciar un nou procés de selecció per la constitució d’una borsa de personal 
educadors/res socials per cobrir les necessitats de personal temporal que permeti donar resposta de forma 
àgil a les necessitats organitzatives, i en el moment que s’hagi constituït cancel·lar la vigent. 
 

5. El 12 de març de 2021 finalitza el procés per la selecció i provisió de personal per la borsa de treball 
d’enginyers/res tècnics/ques del grup de classificació A2, subescala tècnic/a de gestió, escala 
d’administració general, de la plantilla del personal temporal del Consell Comarcal adscrits l’Àrea de Medi 
ambient i territori i es declara deserta.  
 
Es considera oportú iniciar un nou procés de selecció per la constitució d’una borsa d’enginyers/res 
tècnics/ques per cobrir les necessitats de personal temporal que permeti donar resposta de forma àgil a les 
necessitats organitzatives. 
 
 

Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 

 
1. Aprovar les bases per la constitució d’una borsa de treball per tal de cobrir les necessitats de personal 

temporal del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
 
El procediment de selecció s’inicia amb la convocatòria, que correspon al president del Consell 
Comarcal i s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 

 

BASES DE SELECCIÓ PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA AL CONSELL COMARCAL DEL 
VALLES ORIENTAL.  

 

1. Objecte de les bases  
 

És objecte aprovar les bases per a la confecció d'una llista de persones que, en base a les puntuacions 
obtingudes en la realització del present concurs-oposició, constitueixi una borsa de treball. 
 
El procediment de selecció s’inicia amb la convocatòria, que correspon al president del Consell Comarcal, 
i s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
 
La borsa es constitueix per donar cobertura als llocs de treball temporals següents:  

 
- Places d’administratiu/va del grup de classificació C1, subescala administrativa, escala 

d’administració general, de la plantilla del personal temporal del Consell Comarcal.  

 
La jornada de treball, amb caràcter general, serà complerta de 37,5 hores setmanals prestades de dilluns a 
divendres en horari de matí i tarda d’acord amb el que estableix l’Acord Regulador i el Conveni Col·lectiu de 
les condicions de treball del personal funcionari del Consell Comarcal.  
 
El sistema de selecció i provisió d’aquestes places seran per concurs oposició i torn lliure.  
 
SALARI BRUT ANY 2022: 25.645,06 € 

 
Les tasques que es desenvoluparan en aquests llocs de treball seran en relació amb les funcions previstes a 
la Relació de llocs de treball per al grup de classificació C1 en funció de l’Àrea i àmbit d’adscripció d’acord 
amb el detall següent:  

 

 Administratiu/va adscrit a l’Àrea de Desenvolupament Local:  
 

1. Elaborar bases de dades i actualització d’aquestes 
2. Atendre el telèfon 
3. Donar suport administratiu als tècnics de l’àrea 
4. Controlar agendes de reunions i convocatòries 
5. Tramitar enviament de material turístic 
6. Assistir a les fires de turisme 
7. Atendre peticions turístiques per telèfon o e-mail 
8. Supervisar estoc material de turisme al magatzem i arxiu comarcal 
9. Controlar vacances del personal de l’àrea 
10. Supervisar els correus electrònics genèrics dels diferents àmbits de l’àrea 
11. Fer seguiment telefònic a empreses i/o particulars segons accions determinades 



 

 

12. Introducció i revisió d’informació pagina web de Turisme Vallès. 

 Administratiu/va adscrit a la Gerència (Serveis Econòmics): 
 

1. Registrar, analitzar, tramitar i comptabilitzar les factures 
2. Analitzar, comptabilitzar i tramitar el pressupost de despeses i ingressos del Consell Comarcal del Vallès Oriental i les operacions 

extra-pressupostaries 
3. Confeccionar, analitzar i tramitar el pressupost del CCVO 
4. Confeccionar, analitzar i tramitar la seva comptabilització de la nòmina al programa de comptabilitat 
5. Suport a les justificacions dels expedients de les subvencions i convenis 

 
6. Tramitació de les dades estadístiques del consell comarcal a les diferents administracions 
7. Registrar, analitzar, tramitar la gestió del patrimoni. Aquesta amb la incorporació de l’interventor es torna a activar. 
8. Coordinació amb les àrees en temes d’intervenció 
9. Tramitar i realitzar el seguiment dels expedients administratius, així com dels contractes amb tercers que aquests requereixen 
10. 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. 
11. Gestionar totes aquelles incidències que afectin a la gestió del personal del seu àmbit. 

 

 Administratiu/va adscrit a l’Àrea de Medi ambient i territori:  
 

1. Atendre la línia telefònica directa de l’àrea que prové de l’exterior i per tant suma totes les trucades. 
2. Atendre consultes procedents de ciutadans i altres administracions sobre l’estat de tramitació d’expedients. 
3. Donar suport al cap d’àrea (agenda, atenció de qüestions en la seva absència, redacció d’oficis, redacció d’informes, organització de 

reunions, controls d’assistència). 
4. Donar suport al servei d’assistència municipal als Ajuntaments en la coordinació del personal tècnic de l’àrea al qual te el lloc de 

treball principal fora de la seu del consell comarcal: atendre qüestions en la seva absència, organització d’agendes, atendre les 
seves demandes d’informació i de documentació mentre presten l’assistència tècnica als ajuntaments 

5. Donar suport administratiu a l’oficina d’habitatge de Catalunya en la tramitació de cèdules d’habitabilitat, convocatòries de 
subvencions de rehabilitació, i d’altres temes puntuals que sorgeixin. 

6. Gestionar la ponència comarcal d’avaluació ambiental: elaborar les convocatòries, redactar els oficis i tramesa als ajuntaments, 
redactar les actes, sol•licitar informes d’altres administracions, organitzar els expedients, fer-ne, els seguiments, controlar els 
terminis, controlar el registre informàtic. 

7. Gestionar la taxa del servei integral de l’administració ambiental: elaborar els càrrecs en base a informes i gestionar-los amb la 
secretaria del consell comarcal i la diputació de Barcelona. 

8. Planificar i distribuir la feina entre el personal tècnic en relació a la Ponència Comarcal d’avaluació ambiental per tal que cada tècnic 
emeti els informes sobre els expedients, supervisar que ho facin en el termini establert i revisar els seus informes un cop redactats.  

9. Gestionar el pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) MUNICIPAL: revisió de la documentació que envia la Generalitat 
referent a la contractació i execució d’obres municipals, registre d’expedients, elaboració d’expedients, revisió de certificacions 
d’obra, introducció de dades a la plataforma EACAT, control del registre informàtic de les obres. 

10. Portar el control del registre general d’entrades i sortides de l’àrea i arxiu de documentació 
11. Elaborar propostes per autoritzacions de despesa 
12. Tramitar els expedients d’accés motoritzat al medi natural 
13. Portar el control del registre informàtic d’avisos de rebuda de coreus de la documentació generada 
14. Suport a la recepció i registre general de la seu del consell comarcal en funcions d’atenció al públic i registre de documents. 

 

 Administratiu/va adscrit a l’Àrea de Persones i Valors:  
 

1. Realitzar les funcions que se’n deriven de la gestió laboral administrativa del consell en relació a la contractació, aplicació i 
actualització de les normes i procediments, relacions amb els treballadors. 

2. Realitzar les funcions pròpies de l’administració de personal: contractació, gestió de nomines, assegurances socials i impostos, control 
d’incidències, altes i baixes del personal, control horari. 

3. Realitzar les funcions preparatòries que se’n deriven de l’organització: estudis de salaris i beneficis, enquestes salarials, planificació 
de la plantilla, relació de llocs de treball, manual de funcions, condicions salarials, costos laborals. 

4. Col•laborar en la realització dels previs de la proposta de pressupost anual de l’àmbit de Recursos Humans. 
5. Redactar informes tècnics de l’àmbit de recursos humans. 
6. Tramitar els expedients de l’àmbit d’adscripció i fer el seguiment dels mateixos d’acord amb les directrius i els procediments establerts.  
7. Atendre al públic personalment i telefònicament en totes aquelles qüestions de l’àmbit d’adscripció per a les que estigui facultat/da.  
8. Mantenir actualitzades les bases de dades de l’àmbit d’adscripció així com les dades relatives als indicadors i les incidències del 

servei per tal d’elaborar les estadístiques corresponents. 
9. Realitzar el suport administratiu al personal tècnic de l’àmbit d’adscripció.  
10. Mantenir els contractes necessaris amb altres organismes, administracions, empreses, etc. Així com amb altres departaments de 

la corporació per tal de realitzar adequadament les tasques assignades.  
11. Control de la documentació generada, rebuda i emesa sigui la correcta, així com mantenir actualitzat l’arxiu definitiu segons els 

criteris fixats de gestió documental. 
12. Controlar el material d’oficina del consell comarcal. 

 

 Administratiu/va adscrit a la gestió de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat o als Serveis Socials Bàsics de l’Àrea de Polítiques Socials i 
d’Igualtat:  

 
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. 

 

 Administratiu/va adscrit a l’Àrea de Serveis Jurídics:  
 

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. 

 

 Administratiu/va adscrit a l’Àrea de Serveis Personals (Ensenyament):  
 

1. Tramitar els expedients de l'Àrea de Serveis a la persona i fer el seguiment dels mateixos d'acord amb les directrius i els procediments 
establerts. 

2. Atendre al públic personalment i telefònicament en totes aquelles qüestions de l’àmbit d’adscripció per a les que estigui facultat/da. 
3. Mantenir actualitzades les bases de dades de l’àmbit d’adscripció així com les dades relatives als indicadors i les incidències del 

servei per tal d’elaborar les estadístiques corresponents.  
4. Realitzar el suport administratiu al personal tècnic de l’àmbit d’adscripció. 
5. Mantenir els contactes necessaris amb altres organismes, administracions, empreses, etc. així com amb altres departaments de la 

Corporació per tal de realitzar adequadament les tasques assignades. 
6. Controlar que la documentació generada, rebuda i emesa sigui la correcta així com mantenir actualitzat l’arxiu, arxivat i classificant 

documents i correspondència, i preparar les transferències per a l’arxiu definitiu segons els criteris fixats de gestió documental.  
7. Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d'acord 

amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. 
8. Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i 

acomplir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i 
confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial amb la 
Corporació. 

9. Programar i fer les inspeccions de les instal•lacions juvenils i el seguiment dels expedients  
10. Programar i fer les visites de comprovació dels casals d’estiu i tramitar-los 
11. Comunity manager xarxes joventut – Facebook/Twitter/VallesJove i actualització guia on-line Ensenyaments PostObligatoris 
12. Suport a la fira Guia’t. Coordinar visites dels centres educatius a les activitats de la fira. 
13. Suport administratiu àrea joventut 
14. Elaborar llistat dels rebuts del transport escolar i seguiment dels impagats 
15. Tramitar els ajuts individuals de transport escolar 
16. Elaborar els calendaris mensuals del transport escolar 
17. Suport administratiu entrada de dades al gesvallès al començament de curs 
18. Recopilar i introduir les dades del transport escolar a l’aplicatiu del departament d’ensenyament 
19. Assistir a alguna de les comissions de garanties d’admissió d’educació 
20. Posar en marxa el programa d’educació viària 
21. Atendre les consultes telefòniques de consum i tramitar-les a l’aplicatiu on-line.  
22. Atendre personalment les visites setmanals de consum per recollir documentació i informar als usuaris dels seus drets i deures. 
23. Controlar que la documentació generada, rebuda i emesa sigui la correcta així com mantenir actualitzat l’arxiu, arxivant i 

classificant documents i correspondència i preparar les transferències per a l’arxiu definitiu segons els criteris fixats de gestió 
documental. 
 

 Administratiu/va adscrit a l’Àrea de Serveis Personals (Oficina Comarcal d’Habitatge): 
 

1. Tramitar els expedients de l'Àrea de Serveis a la persona i fer el seguiment dels mateixos d'acord amb les directrius i els procediments 
establerts. 

2. Atendre al públic personalment i telefònicament en totes aquelles qüestions de l’àmbit d’adscripció per a les que estigui facultat/da. 
3. Mantenir actualitzades les bases de dades de l’àmbit d’adscripció així com les dades relatives als indicadors i les incidències del 

servei per tal d’elaborar les estadístiques corresponents.  
4. Realitzar el suport administratiu al personal tècnic de l’àmbit d’adscripció. 
5. Mantenir els contactes necessaris amb altres organismes, administracions, empreses, etc. així com amb altres departaments de la 

Corporació per tal de realitzar adequadament les tasques assignades. 
6. Controlar que la documentació generada, rebuda i emesa sigui la correcta així com mantenir actualitzat l’arxiu, arxivat i classificant 

documents i correspondència, i preparar les transferències per a l’arxiu definitiu segons els criteris fixats de gestió documental.  
7. Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d'acord 

amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. 
8. Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i 

acomplir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i 
confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial amb la 
Corporació. 

9.  I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes. 

 
- Places de treballador/a social del grup de classificació A2, subescala tècnica de gestió, escala 

d’administració general, de la plantilla del personal temporal del Consell Comarcal adscrites a 
l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat. 

 
La jornada de treball, amb caràcter general, serà complerta de 37,5 hores setmanals prestades de dilluns a 
divendres en horari de matí i tarda d’acord amb el que estableix l’Acord Regulador i el Conveni Col·lectiu de 
les condicions de treball del personal funcionari del Consell Comarcal.  
 
El sistema de selecció i provisió d’aquestes places seran per concurs oposició i torn lliure.  
 
SALARI BRUT ANY 2022: 34.445,38 € 

 
Les tasques que es desenvoluparan en aquests llocs de treball seran les previstes a la Relació de llocs de 
treball per al grup de classificació A2 amb denominació Treballador/ra social amb les funcions següents:  
 

 Treballadors/res socials adscrits a Serveis Socials Bàsics de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat:  



 

 

 
1. Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit territorial. 
2. Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i els recursos socials i a les actuacions socials a què 

poden tenir accés. 
3.  Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions de necessitat social a petició de l'usuari o usuària, del 

seu entorn familiar, convivencial o social o d'altres serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, d'acord amb la 
legislació de protecció de dades. 

4. Proposar i establir el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de l'autonomia personal, excepte en aquelles 
situacions en què la persona estigui ingressada de manera permanent en un centre de la xarxa pública. En aquests darrers casos, 
els serveis de treball social del centre de la xarxa pública han d'elaborar el dit programa. 

5. Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de l'autonomia personal quan correspongui. 
6. Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les intervencions necessàries en situacions de necessitat 

social i fer-ne l'avaluació. 
7.  Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que cerquen la integració i la participació socials de les 

persones, les famílies, les unitats de convivència i els grups en situació de risc. 
8. Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de convivència, sens perjudici de les funcions dels 

serveis sanitaris a domicili. 
9. Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents. 
10. Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció diürna, tecnològica i residencial.   
11. Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa 
12. Gestionar prestacions d'urgència social. 
13. Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones dels col•lectius més vulnerables. 

14. Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i comarcal i les altres que li siguin atribuïdes. 
15. Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals dels altres sistemes de benestar social, amb les 

entitats del món associatiu i amb les que actuen en l'àmbit dels serveis socials. Informar a petició de jutges i fiscals sobre la 
situació personal i familiar de persones afectades per causes judicials. 

 
 Treballadors/res socials adscrits al SEAIA de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat:  

 
Les previstes al Decret 142/2010, d'11 d'octubre, d'aprovació de la cartera de serveis socials de Catalunya 2010-2013. 

 
1. Realitzar el seguiment de les mesures de protecció dels menors tutelats per la Generalitat. 
2. Fer propostes de mesures de protecció 
3. Fer canvis de mesures de protecció si s'escau 
4. Coordinacions amb la xarxa del territori 
5. Coordinacions amb altres serveis de protecció(CRAE, ICIF,...) 
6. Fer informes de seguiment semestrals dels menors tutelats 
7. Fer tasques de seguiment, control i suport amb les famílies dels menors 
8. Fer intervenció directa amb els menors tutelats 
9. Revisar i proposar els règims de visites establerts entre els menors i la família. 
10. Donar resposta als jutjats o fiscalia de la situació dels menors 
11. Assistir als judicis en cas que se'ns requereixi 
12. Visites a domicili 

13. Valoracions de situacions de risc greu o desemparament 
14. Fer retencions hospitalàries de nadons 
15. Fer retirades de menors (domicili, escoles...) 

 
 Treballadors/res socials adscrits a l’Oficina Comarcal d’Habitatge de l’Àrea de Serveis Personals:  

 
1. Tractament de la informació i gestió dels expedients propis de l’àmbit. 
2. Preparació i elaboració de documents propis de l’àmbit. 
3. Recolzament a l’equip de l’Àrea Bàsica de Serveis socials de la comarca en matèria d’habitatge.  
4. Atenció ciutadana i tramitació de la Mesa d’emergències de Catalunya, amb la coordinació dels TS per tal de tramitar els informes 

corresponents. .  
5. Atenció ciutadana i tramitació per la mediació al SIDH, amb la coordinació dels TS per tal de tramitar els informes corresponents.  
6. Orientació i atenció ciutadana per a la sol·licitud de les Prestacions d’especial urgència, amb la coordinació dels TS per tal de tramitar 

els informes corresponents.  

 
- Places d’educador/a social del grup de classificació A2, subescala tècnica de gestió, escala 

d’administració general, de la plantilla del personal temporal del Consell Comarcal adscrites a 
l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat. 

 
La jornada de treball, amb caràcter general, serà complerta de 37,5 hores setmanals prestades de dilluns a 
divendres en horari de matí i tarda d’acord amb el que estableix l’Acord Regulador i el Conveni Col·lectiu de 
les condicions de treball del personal funcionari del Consell Comarcal.  
 
El sistema de selecció i provisió d’aquestes places seran per concurs oposició i torn lliure.  
 
SALARI BRUT ANY 2022: 34.445,38 € 

 
Les tasques que es desenvoluparan en aquests llocs de treball seran les previstes a la Relació de llocs de 
treball per al grup de classificació A2 amb denominació Educador/ra social amb les funcions següents:  
 
Les tasques que es desenvoluparan en aquests llocs de treball seran en relació amb les funcions següents:  
 

 Educadors/res socials adscrits a Serveis Socials Bàsics de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat:  
 



 

 

Li correspon la realització d'activitats administratives; direcció administrativa, gestió, estudi i proposta; preparació de normativa; 
elaboració d'informes; inspecció, execució i control. Serveis socials bàsics propis Llei 12/2007 de 11 d'octubre de serveis socials. 
Acord de zonificació. 
 

1. Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit territorial. 
2. Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i els recursos socials i a les actuacions 

socials a què poden tenir accés. 
3. Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions de necessitat social a petició de l'usuari o 

usuària, del seu entorn familiar, convivencial o social o d'altres serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, 
d'acord amb la legislació de protecció de dades. 

4. Proposar i establir el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de l'autonomia personal, excepte en 
aquelles situacions en què la persona estigui ingressada de manera permanent en un centre de la xarxa pública. En aquests 
darrers casos, els serveis de treball social del centre de la xarxa pública han d'elaborar el dit programa. 

5. Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de l'autonomia personal quan correspongui. 
6. Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les intervencions necessàries en situacions de 

necessitat social i fer-ne l'avaluació. 
7. Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que cerquen la integració i la participació socials 

de les persones, les famílies, les unitats de convivència i els grups en situació de risc. 
8. Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de convivència, sens perjudici de les funcions 

dels serveis sanitaris a domicili. 
9. Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents. 
10. Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció diürna, tecnològica i residencial.   
11. Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa. 
12. Gestionar prestacions d'urgència social. 
13. Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones dels col•lectius més vulnerables. 
14. Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i comarcal i les altres que li siguin atribuïdes. 
15. Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals dels altres sistemes de benestar social, 

amb les entitats del món associatiu i amb les que actuen en l'àmbit dels serveis socials. Informar a petició de jutges i fiscals 
sobre la situació personal i familiar de persones afectades per causes judicials. 

 
 Educadors/res socials adscrits al SEAIA de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat:  

 
Les previstes al Decret 142/2010, d'11 d'octubre, d'aprovació de la cartera de serveis socials de Catalunya 2010-2011 

 
1. Realitzar el seguiment de menors tutelats amb família extensa amb caire permanent 
2. Realitzar intervencions educatives intensives en nuclis de família extensa(nous acolliments, situacions de conflictes, 

valoracions de la situació del nucli,...) 
3. Realitzar visites a domicili dels usuaris i entrevistes amb els usuaris(acollidors) i menors 
4. Realitzar reunions i trucades de coordinació amb els serveis de la xarxa que intervenen en els casos en els que intervinc. 
5. Planificar les intervencions educatives en els nuclis familiars 
6. Programar les intervencions d'acord amb la planificació del cas 
7. Registrar les intervencions realitzades 
8. Coordinar amb altres membres de l'equip casos en comú 
9. Participar en la supervisió de casos 
10. Gestions relatives a expedients de menors al Sini@ 
11. Realitzar el seguiment de menors amb expedient de risc, amb Compromís Socioeducatiu 
12. Supervisar visites biològiques 
13. Informar del seguiment i de la situació dels menors en alt risc o tutelats per mitja de l'elaboració d'Informes de Seguiment, 

Informes Proposta, Informes d'expedients econòmics i documents administratius(COSE, permisos,...) 
14. Participar en les reunions d'equip 
15. Reportar totes i cada una de les tasques que es realitzen durant la jornada laboral(Project Manager) 

 
 

- Places d’enginyer/a tècnic/a del grup de classificació A2, subescala tècnica, escala d’administració 
general, de la plantilla del personal funcionari interí del Consell comarcal adscrits a l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori. 
 

La jornada de treball, amb caràcter general, serà complerta de 37,5 hores setmanals prestades de dilluns a 
divendres en horari de matí i tarda d’acord amb el que estableix l’Acord Regulador i el Conveni Col·lectiu de 
les condicions de treball del personal funcionari del Consell Comarcal.  
 
El sistema de selecció i provisió d’aquestes places seran per concurs oposició i torn lliure.  
 

SALARI BRUT ANY 2022: 35.082,80 € 
 

Les tasques que es desenvoluparan en aquests llocs de treball seran les previstes a la Relació de llocs de 
treball per al grup de classificació A2 amb denominació Enginyer/ra tècnic/a amb les funcions següents:  
 
Li corresponen les funcions d'estudi, proposta, control, execució i/o inspecció referides a les activitats tècniques derivades d'una determinada 
titulació acadèmica. 

  
1. Informar sobre la seva especialitat i assessorar les corporacions a les quals es presta servei, proporcionant la informació 

sobre temes propis de l’àmbit, procurant un sentit global d’actuació i coherent amb les capacitats de l’organització i els 
seus recursos.  

2. Elaborar estudis, informes tècnics, valoracions, propostes, projectes i plecs de condicions de diversa índole per donar 
resposta a les necessitats que es presentin en el seu àmbit de treball.  

3. Realitzar la tramitació derivada dels expedients d’activitats, obres i serveis, medi ambient, protecció civil municipals i 
instal·lacions juvenils. 



 

 

4. Programar, coordinar, controlar, supervisar i informar de les actuacions sobre serveis municipals de via pública i medi 
ambient així com sobre infraestructures públiques realitzades en els edificis corporatius o bé a la via pública.  

5. Encarregar-se de la coordinació i control de la correcta execució de les obres i projectes, sota els criteris i pautes 
establerts per a la seva execució, assumint totes aquelles tasques que d’aquesta activitat es derivin.  

6. Coordinar, desenvolupar, gestionar i executar projectes d’enginyeria, d’obres, d’activitats municipals, de medi ambient o 
d'altre ordre que se li hagin assignat, sota els criteris i pautes establerts per a la seva execució.  

7. Donar suport i assistència sobre temes propis de l’àmbit i en les funcions pròpies de l’àrea de les corporacions a les quals 
presta serveis. 

8. Verificar que els treballs desenvolupats integrin els principis de la prevenció de riscos i salut laboral, comunicant qualsevol 
canvi en les condicions de treball, d’acord amb la normativa vigent així com informar als treballadors assignats dels riscos 
del seu lloc de treball, les mesures d’emergència i les obligacions en matèria preventiva, d’acord amb la normativa vigent. 
 

 
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: 

 

 ADMNISTRATIU/VA (C1): Batxillerat, cicles formatius de grau superior o equivalents.  

 TREBALLADOR/RA SOCIAL (A2): Grau en Treball social o equivalent. 

 EDUCADOR/A SOCIAL (A2): Grau en educació social o habilitats professionals. 

 ENGINYER/RA TÈCNIC/A (A2): Graduat universitari en enginyeria 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. 
  

d) Tenir capacitat funcional per a l'exercici de les places convocades. 
 
e) 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. 

 
f) Pels llocs de treball de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat (treballador/a social, educador/a 

social, administratiu/va ) i administratiu/va 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 (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 

 
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 i dels requisits mínims necessaris per tenir dret a participar en les proves.  
e) Resguard acreditatiu de estar en possessió del nivell C, de la Junta Permanent de Català o 

d’algun dels certificats, diplomes i títols equiparables si es disposa. 
 
Els mèrits es presenten d’aquesta única forma: 
 
Es valoren els mèrits degudament acreditats en el moment de la presentació de les sol·licituds. 
 
Per desenvolupar activitats substancialment coincidents o anàlogues en el seu contingut 
professional i nivell tècnic, a les corresponents a la plaça que s’opta: 

 
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 de 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. 

 
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.  
 

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

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

3. Els/les aspirants que tinguin la condició de 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. 

 
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:  

 
Grup A2: 31,65 euros 
Grup C1: 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 (document SEPE) 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 com màxim, 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/la 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. 

 

- Proves per les places d’administratiu/va del grup de classificació C1, subescala administrativa, 

escala d’administració general, de la plantilla del personal temporal del Consell Comarcal.  

 
Fase oposició 
 
El resultat final de la fase d’oposició serà la suma de les puntuacions obtingudes en el conjunt de les 
proves teòriques i pràctiques.  
 
La puntuació en cadascuna de les proves serà la mitjana aritmètica de les que s’hagin atorgat pels 
membres assistents del Tribunal. 
 
Tot i respectant el caràcter eliminatori de les proves, el Tribunal de selecció, amb l’objectiu de dotar 
d’una major eficàcia al desenvolupament del procés selectiu, podrà acordar la realització del conjunt de 
proves per a totes les persones aspirants. 
 
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 i segons les funcions del lloc de treball, si s’escau, es podrà 
fer mitjançant suport informàtic, El temps per fer aquesta prova és d’una hora i mitja. 
 
Es puntua de 0 a 10 punts. 

 



 

 

Per superar la prova 2 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim. 
 
Respecte a la primera i a la segona prova el Tribunal podrà demanar als aspirants que llegeixin els seus 
exercicis i que facin els aclariments i responguin a les qüestions que estimi convenient.  

 
Prova 3. De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua catalana, que pel grup C1 
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. 
 
De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua castellana. Les persones admeses en 
el procés selectiu que no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar el nivell superior de 
coneixements de llengua castellana, documentalment en una de les tres opcions següents: 
 
1. Haver cursat la primària, la secundària i el batxillerat, si s’escau, a Espanya.  
2. Diploma d’espanyol (nivell superior) que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, o 

equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l’obtenció 
d’aquest.  

3. Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes 
 
Prova 4. Entrevista, de caràcter obligatòria i no eliminatòria. S’entrevistarà als aspirants que hagin 
superat la prova anterior i valora els aspectes següents: 
 
- Nivell de formació 
- Experiència professional 
- Capacitat d’integració 
- Aptitud laboral 
 
Es puntua de 0 a 5 punts. 
 
Fase de concurs 
 
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 
treballat o fracció igual o 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 de 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. 
 
La puntuació definitiva del concurs serà el resultat de sumar la puntuació de tots els mèrits i que serà 
com a màxim amb un total de quatre punts. 

 

- Proves per les places de treballador/a social del grup de classificació A2, subescala tècnica de 

gestió, escala d’administració general, de la plantilla del personal temporal del Consell Comarcal 
adscrites a l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat. 

 
Fase oposició 
 
El resultat final de la fase d’oposició serà la suma de les puntuacions obtingudes en el conjunt de les 
proves teòriques i pràctiques.  
 
La puntuació en cadascuna de les proves serà la mitjana aritmètica de les que s’hagin atorgat pels 
membres assistents del Tribunal. 
 
Tot i respectant el caràcter eliminatori de les proves, el Tribunal de selecció, amb l’objectiu de dotar 
d’una major eficàcia al desenvolupament del procés selectiu, podrà acordar la realització del conjunt de 
proves per a totes les persones aspirants. 
 
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 i segons les funcions del lloc de treball, si s’escau, es podrà 
fer mitjançant suport informàtic, El temps per fer aquesta prova és d’una hora i mitja. 
 
Es puntua de 0 a 10 punts. 

 
Per superar la prova 2 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim. 
 
Respecte a la primera i a la segona prova el Tribunal podrà demanar als aspirants que llegeixin els seus 
exercicis i que facin els aclariments i responguin a les qüestions que estimi convenient.  

 
Prova 3. De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua catalana, que pel grup C1 
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. 
 
De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua castellana. Les persones admeses en 
el procés selectiu que no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar el nivell superior de 
coneixements de llengua castellana, documentalment en una de les tres opcions següents: 
 
1. Haver cursat la primària, la secundària i el batxillerat, si s’escau, a Espanya.  
2. Diploma d’espanyol (nivell superior) que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, o 

equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l’obtenció 
d’aquest.  

3. Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes 
 
Prova 4. Entrevista, de caràcter obligatòria i no eliminatòria. S’entrevistarà als aspirants que hagin 
superat la prova anterior i valora els aspectes següents: 
 
- Nivell de formació 
- Experiència professional 
- Capacitat d’integració 
- Aptitud laboral 
 
Es puntua de 0 a 5 punts. 



 

 

 
Fase de concurs 
 
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 
treballat o fracció igual o 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 de 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. 
 
La puntuació definitiva del concurs serà el resultat de sumar la puntuació de tots els mèrits i que serà 
com a màxim amb un total de quatre punts. 

 

- Proves per les places d’educador/a social del grup de classificació A2, subescala tècnica de 

gestió, escala d’administració general, de la plantilla del personal temporal del Consell Comarcal 
adscrites a l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat. 

 
Fase oposició 
 
El resultat final de la fase d’oposició serà la suma de les puntuacions obtingudes en el conjunt de les 
proves teòriques i pràctiques.  
 
La puntuació en cadascuna de les proves serà la mitjana aritmètica de les que s’hagin atorgat pels 
membres assistents del Tribunal. 
 
Tot i respectant el caràcter eliminatori de les proves, el Tribunal de selecció, amb l’objectiu de dotar 
d’una major eficàcia al desenvolupament del procés selectiu, podrà acordar la realització del conjunt de 
proves per a totes les persones aspirants. 
 
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 i segons les funcions del lloc de treball, si s’escau, es podrà 
fer mitjançant suport informàtic, El temps per fer aquesta prova és d’una hora i mitja. 
 
Es puntua de 0 a 10 punts. 

 
Per superar la prova 2 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim. 
 
Respecte a la primera i a la segona prova el Tribunal podrà demanar als aspirants que llegeixin els seus 
exercicis i que facin els aclariments i responguin a les qüestions que estimi convenient.  

 
Prova 3. De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua catalana, que pel grup C1 
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. 
 
De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua castellana. Les persones admeses en 
el procés selectiu que no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar el nivell superior de 
coneixements de llengua castellana, documentalment en una de les tres opcions següents: 
 
1. Haver cursat la primària, la secundària i el batxillerat, si s’escau, a Espanya.  
2. Diploma d’espanyol (nivell superior) que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, o 

equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l’obtenció 
d’aquest.  

3. Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes 
 
Prova 4. Entrevista, de caràcter obligatòria i no eliminatòria. S’entrevistarà als aspirants que hagin 
superat la prova anterior i valora els aspectes següents: 
 
- Nivell de formació 
- Experiència professional 
- Capacitat d’integració 
- Aptitud laboral 
 
Es puntua de 0 a 5 punts. 
 
Fase de concurs 
 
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 
treballat o fracció igual o 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 de 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. 
 
La puntuació definitiva del concurs serà el resultat de sumar la puntuació de tots els mèrits i que serà 
com a màxim amb un total de quatre punts. 

 

- Proves per les places d’enginyers/res tècnics/ques del grup de classificació A2, subescala 

tècnica de gestió, escala d’administració general, de la plantilla del personal temporal del Consell 
Comarcal adscrites a l’Àrea de Medi Ambient i Territori.  
 

Fase oposició 
 
El resultat final de la fase d’oposició serà la suma de les puntuacions obtingudes en el conjunt de les 
proves teòriques i pràctiques.  
 
La puntuació en cadascuna de les proves serà la mitjana aritmètica de les que s’hagin atorgat pels 
membres assistents del Tribunal. 
 
Tot i respectant el caràcter eliminatori de les proves, el Tribunal de selecció, amb l’objectiu de dotar 
d’una major eficàcia al desenvolupament del procés selectiu, podrà acordar la realització del conjunt de 
proves per a totes les persones aspirants. 
 
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 i segons les funcions del lloc de treball, si s’escau, es 
podrà fer mitjançant suport informàtic, El temps per fer aquesta prova és d’una hora i mitja. 
 
Es puntua de 0 a 10 punts. 

 
Per superar la prova 2 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim. 
 
Respecte a la primera i a la segona prova el Tribunal podrà demanar als aspirants que llegeixin els seus 
exercicis i que facin els aclariments i responguin a les qüestions que estimi convenient.  

 
Prova 3. De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua catalana, que pel grup C1 
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. 
 
De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua castellana. Les persones admeses en 
el procés selectiu que no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar el nivell superior de 
coneixements de llengua castellana, documentalment en una de les tres opcions següents: 
 
1. Haver cursat la primària, la secundària i el batxillerat, si s’escau, a Espanya.  
2. Diploma d’espanyol (nivell superior) que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, o 

equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l’obtenció 
d’aquest.  

3. Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes 
 



 

 

Prova 4. Entrevista, de caràcter obligatòria i no eliminatòria. S’entrevistarà als aspirants que hagin 
superat la prova anterior i valora els aspectes següents: 
 
- Nivell de formació 
- Experiència professional 
- Capacitat d’integració 
- Aptitud laboral 
 
Es puntua de 0 a 5 punts. 
 
Fase de concurs 
 

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 
treballat o fracció igual o 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 de 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. 
 
La puntuació definitiva del concurs serà el resultat de sumar la puntuació de tots els mèrits i que serà 
com a màxim amb un total de quatre punts. 

 
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. Constitució de la borsa i funcionament 

 

La borsa l’integren els/les aspirants que hagin superat el procés selectiu ordenats/des de major a menor 
puntuació.  
 



 

 

8.1. Classificació 

 
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. 
 
Un cop realitzada la llista de les qualificacions de totes persones aspirants, el tribunal proposarà al 
President del Consell Comarcal i la relació d’aprovats, per tal que aprovi la constitució de la borsa. 

 
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 segona 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.  

 
8.2. Selecció definitiva pel nomenament i/o contractació 

 
Tot i que es respectarà l'ordre de puntuació de major a menor de les persones aspirants per al seu 
nomenament, el factor de disponibilitat operarà sempre com a primer criteri selectiu quan les persones 
amb més puntuació no es puguin incorporar amb la immediatesa requerida. 
 
Quan s’hagi establert la necessitat de proveir de manera temporal un lloc de treball es procedirà de la 
manera següent:  
 
1. Es contactarà amb les persones per ordre de posició a la borsa.  

 
Amb la finalitat de poder adequar la persona seleccionada al lloc de treball a desenvolupar el 
Consell Comarcal, el tribunal, si ho considera oportú, podrà escollir per cada lloc de treball un 
màxim de 5 aspirants, d’acord amb l’epígraf 8.1 d’aquestes bases, i procedir a la realització d’una 
prova o entrevista addicional que es valorarà amb un màxim de 3 punts. 

 
El Tribunal establirà la puntuació final dels candidats/es en funció dels criteris marcats en els punts 
anteriors sumant les puntuacions obtingudes. S'elevarà a la Presidència/Gerència del Consell 
Comarcal una sola proposta de nomenament o contractació que haurà de correspondre al 
candidat/a que hagi obtingut més puntuació.  

 
Contra aquest resultat pot interposar-se recurs d'alçada davant el President de la Corporació en el 
termini i amb l'efecte previst a la LPACAP. 

 
Els aspirants que un cop efectuada l’entrevista o prova addicional, que es relaciona en el paràgraf 
segon, no hagin estat seleccionats, s’integraran de nou a la llista de la borsa de Treball per ordre de 
puntuació inicial.  
 
Malgrat l'anteriorment exposat, la convocatòria es podrà declarar deserta per l'òrgan convocant en 
el cas que les persones aspirants no hagin assolit la puntuació mínima decidida pel tribunal 
qualificador. 

 
2. En cas que no s’obtingui resposta mitjançant instància genèrica de la persona aspirant en el termini 

de 24 hores, o bé que la resposta sigui negativa en relació amb la disponibilitat per incorporar-se 
segons les necessitats del servei i la legislació vigent, per estar ocupant altre lloc de treball, les 
persones seran donades de baixa de la borsa provisionalment.  

 
En cas que vulguin reincorporar-s'hi, ho faran mitjançant instància degudament formalitzada i 
registrada d'entrades. La reincorporació es farà amb la mateixa puntuació que tenien quan van ser 
donats de baixa. 

 
En cas de resposta negativa no relacionada amb el fet d’ocupar altre lloc de treball seran donades 
de baixa de la borsa definitivament. 

  
Les persones que, formant part de la borsa, en el moment d’activació d’un procés de provisió, tenen 
contracte vigent o nomenament amb el Consell Comarcal amb una durada de tres mesos o més, no 
es tindran en compte en relació amb la provisió d’aquest lloc de treball.  
 



 

 

Seran reincorporades automàticament amb la mateixa puntuació que tenien quan van ser donats de 
baixa provisionalment, en el moment de finalització del seu contracte o nomenament. 

 
8.3. Vigència de la borsa 
 

La vigència màxima de la borsa és de dos anys a comptar des de la seva constitució. No obstant restarà 
vigent fins la constitució d’una nova borsa que la substitueixi en el cas que el Consell Comarcal tingui 
necessitat de crear-ne una de nova amb el mateix grup professional. 
 
Tanmateix, la borsa podrà ser cancel·lada en qualsevol moment quan ja no serveixin per a l'objectiu per 
al qual es van constituir. 
 
En el cas que arribada la data de finalització de la seva vigència no s’hagués creat una de nova, aquesta 
podrà ser prorrogada pel temps necessari fins disposar d’una nova borsa amb el mateix perfil. 
 
9. Disposicions de caràcter general 

Només hi haurà una convocatòria per a cada prova.  
 
El Tribunal adaptarà els mitjans de realització dels exercicis dels/de les aspirants discapacitats/des, de 
manera que gaudeixin d'igualtat d'oportunitats respecte a les altres persones aspirants, sempre que així 
ho hagin indicat en la sol·licitud per prendre part en els corresponents processos selectius. 
 
Una vegada iniciat el procés selectiu, les puntuacions obtingudes per les persones aspirants que hagin 
superat cadascuna de les proves, juntament amb la data, l'hora i el lloc de celebració de la prova 
següent, s'exposarà el tauler d'edictes de la Corporació i a la seu electrònica del Consell Comarcal. 
 
L'ordre de les persones aspirants en els exercicis d'actuació individual serà el que correspongui d'acord 
amb el cognom, per ordre alfabètic. 
 
S'entén que el compliment de les condicions i requisits exigits per poder participar en els diferents 
processos selectius, així com els específics dels diversos torns i convocatòries, s'ha de produir en la data 
d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins al nomenament com a 
funcionari/a interí o l’acord de contractació com a personal laboral. Les condicions i requisits s'han 
d'acreditar d'acord amb el que s'estableix en aquestes bases. No obstant això, si durant els processos 
selectius els tribunals consideren que existeixen raons suficients, podran demanar l'acreditació de totes o 
algunes de les condicions requerides. 
 
10. Publicació de resultats i presentació de documents. 

 
Un cop finalitzada la qualificació de les persones aspirants, el Tribunal farà pública en el tauler d'Edictes 
de la Corporació i a la seu electrònica del Consell Comarcal la relació d'aprovats/des per ordre de 
puntuació final. 
 
Restaran obligades a superar un examen mèdic previ a l'inici de la prestació del servei, acreditatiu de la 
capacitat funcional, expedit mitjançant la revisió mèdica obligatòria. 
 
Les persones aspirants discapacitades que hagin estat proposades han d'aportar un certificat de l'equip 
multi professional que correspongui que acrediti el tipus i grau de discapacitat que presenta, així com la 
capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques pròpies de la plaça a proveir. 
 
Les persones candidates que tinguin la condició de funcionari/res públic estan exempts/es de justificar 
documentalment les condicions i requisits ja demostrats i que no requereixin actualització. Han de 
presentar una certificació de l'Administració Pública de la qual depenen que acrediti la seva condició. 
 
Els/les aspirants que dins el termini fixat, excepte casos de força major no aportin la documentació 
requerida, o es comprovi que no compleixen algun dels requisits exigits en aquestes Bases i/o les 
específiques de la convocatòria, no podran ser anomenats/des i s'anul·laran les seves actuacions, sens 
perjudici de la responsabilitat en què hagin incorregut. 
 
En aquest cas, així com en el supòsit de renúncia de l'aspirant, el/la President/a formularà proposta a 
favor de l'aspirant aprovat/da que hagi obtingut la puntuació més alta i tingui cabuda en les places 
convocades a conseqüència de l'esmentada anul·lació. 

  
11. Incompatibilitats 

 
En l'exercici de la funció pública atribuïda a la plaça a la qual ha estat destinat/da, serà aplicable al/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 a l’Àrea de 
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. 
 

12. Adjudicació de destinacions 
 
L'assignació de les destinacions s'efectuarà directament segons l'ordre de qualificació obtingut a les 
proves selectives, sempre que compleixin els requisits establerts a la relació de llocs de treball. 

 
13. 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. 
 
14. 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. 

 
15. 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 (C1):  

 
1. 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. El consell comarcal. Organització comarcal. Òrgans del Consell Comarcal 
obligatoris. Òrgans del Consell Comarcal complementaris.  

2. Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal 
de Catalunya Les competències de: la presidència, el ple, la gerència, i el consell d’alcaldes.  

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. Competències comarcals. Assignació de competències. Assistència i cooperació als municipis. 
Programa d’actuació comarcal. Assessorament als municipis. 

4. Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Objecte. Àmbit subjectiu. 
5. Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic Òrgans col·legiats de les diferents 

administracions  públiques. Funcionament.  

6. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Capacitat d’obrar. Concepte d’interessat. Representació. Pluralitat d’interessats. Nous interessats en el 
procediment.  

7. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Drets de 
les persones en les seves relacions amb les administracions públiques. Dret i obligació de relacionar-se 
electrònicament amb les administracions públiques. Llengua dels procediments. Registres.  

8. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Dels 
actes administratius. Requisits dels actes administratius. Producció i contingut. Motivació. Forma. Eficàcia dels 
actes. Inderogabilitat singular. Executivitat. Efectes 

9. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les 
notificacions. Condicions generals per la practica de la notificació. Pràctica de les notificacions en 
paper. Pràctica de les notificacions mitjançant mitjans electrònics. Notificació infructuosa. Publicació. 
Indicació de notificacions i publicacions. Requisits subjectius i objectius. Temps. Lloc i forma.  

10. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Nul·litat 
i anul·labilitat. 

11. Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre. Personal al servei de les administracions públiques.  

12. Pla d’actuació comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
13. Redacció de documents administratius (Guia de redacció administrativa del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental).  



 

 

14. Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. Objecte i finalitats. Funcions dels ens locals a 
Catalunya.  

15. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Drets de 
les persones.  

 
ANNEX II (A2, TREBALLADORS/RES i EDUCADORS/RES SOCIALS)  
 
1. Àmbit d’aplicació de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques. Objecte de la Llei. Principis generals.  
2. Els òrgans de les administracions públiques. Principis generals i competència. Creació d’òrgans administratius. 

Competència. Delegació de competències. Avocació. Encàrrec de gestió. Delegació de firma. Suplència. 
Coordinació de competències. Comunicació entre òrgans. Instruccions i ordres de servei.  

3. Els òrgans de les administracions públiques. Òrgans col·legiats. Règim. President. Membres. Secretari. 
Convocatòries i sessions. Actes. Abstenció i recusació. 

4. Concepte d’interessat. Capacitat d’obrar. Representació. Pluralitat d’interessats. Identificació dels interessats.  
5. Normes generals de l’activitat de les administracions públiques. Drets dels ciutadans. Llengua dels 

procediments. Dret d’accés a arxius i registres. Registres. Col·laboració dels ciutadans. Compareixença dels 
ciutadans. Responsabilitat de la tramitació. Incorporació de mitjans tècnics. Validesa i eficàcia dels documents i 
còpies.  

6. Normes generals de l’activitat de les administracions públiques. Obligació de resoldre. Silenci administratiu en 
procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat. Manca de resolució expressa en procediments iniciats d’ofici. 
Obligatorietat de terminis. Còmput. Ampliació. Tramitació d’urgència. 

7. Les disposicions i els actes administratius. Jerarquia i competència. Publicitat i inderogabilitat singular. 
Requisits dels actes administratius. Eficàcia dels actes administratius. Nul·litat i anul·labilitat. 

8. Procediment administratiu comú. Inici i ordenació del procediment. Instrucció del procediment administratiu 
comú. Finalització del procediment. Execució.  

9. La revisió dels actes en via administrativa. Revisió d’ofici. Revisió de disposicions i actes nuls. Declaració de la 
lesivitat dels actes nuls. Suspensió. Revocació d’actes i rectificació d’errors. Límits de revisió. 

10. La revisió dels actes en via administrativa. Recursos administratius. Principis generals. Objecte i classes. Fi de 
la via administrativa. Interposició del recurs. Suspensió de l’execució. Audiència dels interessats. Resolució. 
Recurs d’alçada: objecte i terminis. Recurs potestatiu de reposició: objecte i terminis. Recurs extraordinari de 
revisió: objecte i terminis.  

11. La potestat sancionadora. Principis de la potestat sancionadora. Principi de legalitat. Irretroactivitat. Principi de 
tipicitat. Responsabilitat. Principi de proporcionalitat. Prescripció. Concurrència de sancions.  

12. La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. La responsabilitat patrimonial de les autoritats 
públiques i del personal al servei de les administracions públiques.  

13. Els procediments de les administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial.  
14. Criteris de l’organització comarcal de Catalunya. Definició. Divisió i capitalitats comarcals. Modificació de les 

demarcacions comarcals: requisits formals, procediment i canvi de comarca. Creació de noves comarques. 
Canvi de denominació i capitalitat.  

15. El consell comarcal. Organització. La presidència. El ple. La comissió especial de comptes. La gerència. La 
comissió permanent. Les comissions d’estudi, d’informe o de consulta. El consell d’alcaldes.  

16. Protecció pública relativa als maltractaments a infants i adolescents. 
17. Protecció dels infants i els adolescents en situació de risc de desemparament. Serveis públics especialitzats i 

foment de la detecció i l’atenció del maltractament a infants i adolescents. 
18. Definició de risc social en la infància i l’adolescència. Criteris generals. Indicadors de risc social. Els factors de 

protecció i els factors de risc.  
19. Definició de maltractament infantil i tipologia. Indicadors i elements de detecció del maltractament infantil. Els 

abusos sexuals. Indicadors i elements de protecció. La negligència. Elements de detecció. 
20. Derivació dels casos dels serveis socials bàsics a l’EAIA.  
21. Sistema de serveis socials. Finalitat dels serveis socials. Objectius de les polítiques de serveis socials. 
22. Principis rectors del sistema públic dels serveis socials. Titulars del dret a accedir als serveis socials. Situacions 

amb necessitat d'atenció especial. Garantia dels drets i les llibertats fonamentals. Dret d'accés als serveis 
socials. Deures amb relació als serveis socials. 

23. Tipologia dels serveis. Definició. Estructura. Els serveis socials bàsics. Funcions dels serveis socials bàsics. Els 
serveis socials especialitzats. Funcions dels serveis socials especialitzats. 

24. La Cartera de serveis socials del sistema públic de serveis socials. Principis de l'organització territorial. Àrees 
bàsiques de serveis socials. Àmbit territorial de prestació dels serveis socials especialitzats. 

25. La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de la autonomia personal i atenció a les persones en situació 
de dependència (LAPAD). 

26. El II Pla estratègic de serveis socials 2021-2024. Principis inspiradors. Les palanques de transformació. 
Impacte del PESS 

27. Les àrees bàsiques de serveis socials. 
28. Metodologia d’intervenció social. Els projectes d’intervenció social, fases en el disseny, implementació i 

avaluació. 
29. Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. Objecte i finalitats. Funcions dels ens locals a 

Catalunya.  
30. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Drets de 

les persones.  
 

ANNEX III (A2, ENGINYERS/RES TÈCNICS/QUES)  
 
1. 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 

4. Preparació, execució i seguiment d’obres i serveis municipals 
5. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques 
6. Llei 40/2015 , d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic 
7. Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques 
8. Deures i conducta del personal al servei de l’administració (Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel 

qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic) 
9. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 
10. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals 
11. Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l'obra pública 
12. Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats 
13. Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i 

dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica 
14. Llei 3/2010 , del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, 

infraestructures i edificis 
15. Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, per el que s’aprova el Reglament de seguretat contra incendis en 

els establiments Industrials 
16. Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra 

incendis 
17. Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives 
18. Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures 

d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures 
19. Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica 
20. Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn 
21. Decret 139/2018 de 3 de juliol, sobre els règims d’intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments on es 

desenvolupin activitats potencialment contaminants de l’atmosfera 
22. Sistemes d’il·luminació. Enllumenat públic. Mesures d’estalvi i eficiència energètica. 
23. Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes 
24. Ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres que 

afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada 
25. Decret 40/2014, de 25 de març, d'ordenació de les explotacions ramaderes 
26. Decret 136/2009, d'1 de setembre, d'aprovació del programa d'actuació aplicable a les zones vulnerables en 

relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions 
ramaderes 

27. Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic de baixa tensió 
28. Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació, DB-SI i DB-SUA 
29. Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis 
30. Prevenció de riscos laborals i seguretat i salut a la construcció 
31. Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. Objecte i finalitats. Funcions dels ens locals a 

Catalunya.  
32. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Drets de 

les persones.  

 
 
ANNEX IV. Declaració responsable 

 
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 -
____________________________________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 aquestes bases es publicaran al Butlletí Oficial de la Província 

de Barcelona i a l’E-TAULER.” 

 
2. El 18 de maig de 2022 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. 
 

8. Art. 16.3 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes Els 
temaris per a l’accés a l’ocupació pública han d’incloure els continguts relatius a la 
normativa sobre igualtat efectiva de dones i homes i sobre violència masclista que s'han 
d'aplicar en l’activitat administrativa i en el desenvolupament de les polítiques d’igualtat 
efectiva. 
 

9. Art. 83.4 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 
Personals i garantia dels drets digitals, les Administracions Públiques incorporaran als 
temaris de les proves d'accés als cossos superiors i a aquells en què habitualment 
s'exerceixin funcions que impliquin l'accés a dades personals matèries relacionades amb 
la garantia dels drets digitals i en particular el de protecció de dades. 

 
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi:  
 



 

 

1. Aprovar les bases reguladores del procés de selecció per la constitució d’una borsa de 
treball per tal de cobrir les necessitats de personal temporal del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental.  

 
El procediment de selecció s’inicia amb la convocatòria, que correspon al president del 
Consell Comarcal i s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  
 

BASES DE SELECCIÓ PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA AL CONSELL 
COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL.  

 
1. Objecte de les bases  

 
És objecte aprovar les bases per a la confecció d'una llista de persones que, en base a les 
puntuacions obtingudes en la realització del present concurs-oposició, constitueixi una borsa de 
treball. 
 
El procediment de selecció s’inicia amb la convocatòria, que correspon al president del 
Consell Comarcal, i s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 
La borsa es constitueix per donar cobertura als llocs de treball temporals següents:  
 
- Places d’administratiu/va del grup de classificació C1, subescala administrativa, 

escala d’administració general, de la plantilla del personal temporal del Consell 
Comarcal.  
 

La jornada de treball, amb caràcter general, serà complerta de 37,5 hores setmanals prestades 
de dilluns a divendres en horari de matí i tarda d’acord amb el que estableix l’Acord Regulador i 
el Conveni Col·lectiu de les condicions de treball del personal funcionari del Consell Comarcal.  

 
El sistema de selecció i provisió d’aquestes places seran per concurs oposició i torn lliure.  
 
SALARI BRUT ANY 2022: 25.645,06 € 

 
Les tasques que es desenvoluparan en aquests llocs de treball seran en relació amb les 
funcions previstes a la Relació de llocs de treball per al grup de classificació C1 en funció de 
l’Àrea i àmbit d’adscripció d’acord amb el detall següent:  
 

 Administratiu/va adscrit/a a l’Àrea de Desenvolupament Local:  
 

1. Elaborar bases de dades i actualització d’aquestes 
2. Atendre el telèfon 
3. Donar suport administratiu als tècnics de l’àrea 
4. Controlar agendes de reunions i convocatòries 
5. Tramitar enviament de material turístic 
6. Assistir a les fires de turisme 
7. Atendre peticions turístiques per telèfon o e-mail 
8. Supervisar estoc material de turisme al magatzem i arxiu comarcal 
9. Controlar vacances del personal de l’àrea 
10. Supervisar els correus electrònics genèrics dels diferents àmbits de l’àrea 
11. Fer seguiment telefònic a empreses i/o particulars segons accions determinades 
12. Introducció i revisió d’informació pagina web de Turisme Vallès. 

 

 Administratiu/va adscrit a la Gerència (Serveis Econòmics): 
 

1. Registrar, analitzar, tramitar i comptabilitzar les factures 
2. Analitzar, comptabilitzar i tramitar el pressupost de despeses i ingressos del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental i les operacions extra-pressupostaries 
3. Confeccionar, analitzar i tramitar el pressupost del CCVO 



 

 

4. Confeccionar, analitzar i tramitar la seva comptabilització de la nòmina al programa de comptabilitat 
5. Suport a les justificacions dels expedients de les subvencions i convenis 

 
6. Tramitació de les dades estadístiques del consell comarcal a les diferents administracions 
7. Registrar, analitzar, tramitar la gestió del patrimoni. Aquesta amb la incorporació de l’interventor es torna a 

activar. 
8. Coordinació amb les àrees en temes d’intervenció 
9. Tramitar i realitzar el seguiment dels expedients administratius, així com dels contractes amb tercers que 

aquests requereixen 
10. 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. 
11. Gestionar totes aquelles incidències que afectin a la gestió del personal del seu àmbit. 

 

 Administratiu/va adscrit/a a l’Àrea de Medi ambient i territori:  
 

1. Atendre la línia telefònica directa de l’àrea que prové de l’exterior i per tant suma totes les trucades. 
2. Atendre consultes procedents de ciutadans i altres administracions sobre l’estat de tramitació d’expedients. 
3. Donar suport al cap d’àrea (agenda, atenció de qüestions en la seva absència, redacció d’oficis, redacció 

d’informes, organització de reunions, controls d’assistència). 
4. Donar suport al servei d’assistència municipal als Ajuntaments en la coordinació del personal tècnic de l’àrea 

al qual te el lloc de treball principal fora de la seu del consell comarcal: atendre qüestions en la seva 
absència, organització d’agendes, atendre les seves demandes d’informació i de documentació mentre 
presten l’assistència tècnica als ajuntaments 

5. Donar suport administratiu a l’oficina d’habitatge de Catalunya en la tramitació de cèdules d’habitabilitat, 
convocatòries de subvencions de rehabilitació, i d’altres temes puntuals que sorgeixin. 

6. Gestionar la ponència comarcal d’avaluació ambiental: elaborar les convocatòries, redactar els oficis i 
tramesa als ajuntaments, redactar les actes, sol•licitar informes d’altres administracions, organitzar els 
expedients, fer-ne, els seguiments, controlar els terminis, controlar el registre informàtic. 

7. Gestionar la taxa del servei integral de l’administració ambiental: elaborar els càrrecs en base a informes i 
gestionar-los amb la secretaria del consell comarcal i la diputació de Barcelona. 

8. Planificar i distribuir la feina entre el personal tècnic en relació a la Ponència Comarcal d’avaluació ambiental 
per tal que cada tècnic emeti els informes sobre els expedients, supervisar que ho facin en el termini 
establert i revisar els seus informes un cop redactats.  

9. Gestionar el pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) MUNICIPAL: revisió de la documentació que 
envia la Generalitat referent a la contractació i execució d’obres municipals, registre d’expedients, elaboració 
d’expedients, revisió de certificacions d’obra, introducció de dades a la plataforma EACAT, control del 
registre informàtic de les obres. 

10. Portar el control del registre general d’entrades i sortides de l’àrea i arxiu de documentació 
11. Elaborar propostes per autoritzacions de despesa 
12. Tramitar els expedients d’accés motoritzat al medi natural 
13. Portar el control del registre informàtic d’avisos de rebuda de coreus de la documentació generada 
14. Suport a la recepció i registre general de la seu del consell comarcal en funcions d’atenció al públic i registre 

de documents. 
 

 Administratiu/va adscrit/a a l’Àrea de Persones i Valors:  
 

1. Realitzar les funcions que se’n deriven de la gestió laboral administrativa del consell en relació a la 
contractació, aplicació i actualització de les normes i procediments, relacions amb els treballadors. 

2. Realitzar les funcions pròpies de l’administració de personal: contractació, gestió de nomines, assegurances 
socials i impostos, control d’incidències, altes i baixes del personal, control horari. 

3. Realitzar les funcions preparatòries que se’n deriven de l’organització: estudis de salaris i beneficis, 
enquestes salarials, planificació de la plantilla, relació de llocs de treball, manual de funcions, condicions 
salarials, costos laborals. 

4. Col•laborar en la realització dels previs de la proposta de pressupost anual de l’àmbit de Recursos Humans. 
5. Redactar informes tècnics de l’àmbit de recursos humans. 
6. Tramitar els expedients de l’àmbit d’adscripció i fer el seguiment dels mateixos d’acord amb les directrius i 

els procediments establerts.  
7. Atendre al públic personalment i telefònicament en totes aquelles qüestions de l’àmbit d’adscripció per a les 

que estigui facultat/da.  
8. Mantenir actualitzades les bases de dades de l’àmbit d’adscripció així com les dades relatives als indicadors 

i les incidències del servei per tal d’elaborar les estadístiques corresponents. 
9. Realitzar el suport administratiu al personal tècnic de l’àmbit d’adscripció.  
10. Mantenir els contractes necessaris amb altres organismes, administracions, empreses, etc. Així com amb 

altres departaments de la corporació per tal de realitzar adequadament les tasques assignades.  
11. Control de la documentació generada, rebuda i emesa sigui la correcta, així com mantenir actualitzat l’arxiu 

definitiu segons els criteris fixats de gestió documental. 



 

 

12. Controlar el material d’oficina del consell comarcal. 
 

 Administratiu/va adscrit/a a la gestió de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat o als Serveis Socials Bàsics de 
l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat:  

 
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. 

 

 Administratiu/va adscrit/a a l’Àrea de Serveis Jurídics:  
 

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. 

 

 Administratiu/va adscrit/a a l’Àrea de Serveis Personals (Ensenyament):  
 

1. Tramitar els expedients de l'Àrea de Serveis a la persona i fer el seguiment dels mateixos d'acord amb les 
directrius i els procediments establerts. 

2. Atendre al públic personalment i telefònicament en totes aquelles qüestions de l’àmbit d’adscripció per a les 
que estigui facultat/da. 

3. Mantenir actualitzades les bases de dades de l’àmbit d’adscripció així com les dades relatives als indicadors 
i les incidències del servei per tal d’elaborar les estadístiques corresponents.  

4. Realitzar el suport administratiu al personal tècnic de l’àmbit d’adscripció. 
5. Mantenir els contactes necessaris amb altres organismes, administracions, empreses, etc. així com amb 

altres departaments de la Corporació per tal de realitzar adequadament les tasques assignades. 
6. Controlar que la documentació generada, rebuda i emesa sigui la correcta així com mantenir actualitzat 

l’arxiu, arxivat i classificant documents i correspondència, i preparar les transferències per a l’arxiu definitiu 
segons els criteris fixats de gestió documental.  

7. Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la 
seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de 
riscos laborals. 

8. Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i organitzativa 
establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i 
tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial amb la Corporació. 

9. Programar i fer les inspeccions de les instal•lacions juvenils i el seguiment dels expedients  
10. Programar i fer les visites de comprovació dels casals d’estiu i tramitar-los 
11. Comunity manager xarxes joventut – Facebook/Twitter/VallesJove i actualització guia on-line Ensenyaments 

PostObligatoris 
12. Suport a la fira Guia’t. Coordinar visites dels centres educatius a les activitats de la fira. 
13. Suport administratiu àrea joventut 
14. Elaborar llistat dels rebuts del transport escolar i seguiment dels impagats 
15. Tramitar els ajuts individuals de transport escolar 
16. Elaborar els calendaris mensuals del transport escolar 
17. Suport administratiu entrada de dades al gesvallès al començament de curs 
18. Recopilar i introduir les dades del transport escolar a l’aplicatiu del departament d’ensenyament 
19. Assistir a alguna de les comissions de garanties d’admissió d’educació 



 

 

20. Posar en marxa el programa d’educació viària 
21. Atendre les consultes telefòniques de consum i tramitar-les a l’aplicatiu on-line.  
22. Atendre personalment les visites setmanals de consum per recollir documentació i informar als usuaris dels 

seus drets i deures. 
23. Controlar que la documentació generada, rebuda i emesa sigui la correcta així com mantenir actualitzat 

l’arxiu, arxivant i classificant documents i correspondència i preparar les transferències per a l’arxiu definitiu 
segons els criteris fixats de gestió documental. 
 

 Administratiu/va adscrit/a a l’Àrea de Serveis Personals (Oficina Comarcal d’Habitatge): 
 

1. Tramitar els expedients de l'Àrea de Serveis a la persona i fer el seguiment dels mateixos d'acord amb les 
directrius i els procediments establerts. 

2. Atendre al públic personalment i telefònicament en totes aquelles qüestions de l’àmbit d’adscripció per a les 
que estigui facultat/da. 

3. Mantenir actualitzades les bases de dades de l’àmbit d’adscripció així com les dades relatives als indicadors 
i les incidències del servei per tal d’elaborar les estadístiques corresponents.  

4. Realitzar el suport administratiu al personal tècnic de l’àmbit d’adscripció. 
5. Mantenir els contactes necessaris amb altres organismes, administracions, empreses, etc. així com amb 

altres departaments de la Corporació per tal de realitzar adequadament les tasques assignades. 
6. Controlar que la documentació generada, rebuda i emesa sigui la correcta així com mantenir actualitzat 

l’arxiu, arxivat i classificant documents i correspondència, i preparar les transferències per a l’arxiu definitiu 
segons els criteris fixats de gestió documental.  

7. Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la 
seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de 
riscos laborals. 

8. Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i organitzativa 
establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i 
tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial amb la Corporació. 

9.  I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes. 

 
- Places de treballador/a social del grup de classificació A2, subescala tècnica de 

gestió, escala d’administració general, de la plantilla del personal temporal del 
Consell Comarcal adscrites a l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat. 

 
La jornada de treball, amb caràcter general, serà complerta de 37,5 hores setmanals prestades 
de dilluns a divendres en horari de matí i tarda d’acord amb el que estableix l’Acord Regulador i 
el Conveni Col·lectiu de les condicions de treball del personal funcionari del Consell Comarcal.  
 
El sistema de selecció i provisió d’aquestes places seran per concurs oposició i torn lliure.  
 
SALARI BRUT ANY 2022: 34.445,38 € 

 
Les tasques que es desenvoluparan en aquests llocs de treball seran les previstes a la Relació 
de llocs de treball per al grup de classificació A2 amb denominació Treballador/ra social amb 
les funcions següents:  
 

 Treballadors/res socials adscrits/es a Serveis Socials Bàsics de l’Àrea de Polítiques Socials i 
d’Igualtat:  

 
1. Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit territorial. 
2. Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i els recursos socials i a 

les actuacions socials a què poden tenir accés. 
3.  Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions de necessitat social a 

petició de l'usuari o usuària, del seu entorn familiar, convivencial o social o d'altres serveis de la Xarxa de 
Serveis Socials d'Atenció Pública, d'acord amb la legislació de protecció de dades. 

4. Proposar i establir el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de l'autonomia personal, 
excepte en aquelles situacions en què la persona estigui ingressada de manera permanent en un centre de 
la xarxa pública. En aquests darrers casos, els serveis de treball social del centre de la xarxa pública han 
d'elaborar el dit programa. 

5. Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de l'autonomia personal quan 
correspongui. 



 

 

6. Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les intervencions necessàries en 
situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació. 

7.  Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que cerquen la integració i la 
participació socials de les persones, les famílies, les unitats de convivència i els grups en situació de risc. 

8. Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de convivència, sens perjudici 
de les funcions dels serveis sanitaris a domicili. 

9. Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents. 
10. Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció diürna, tecnològica i residencial.   
11. Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa 
12. Gestionar prestacions d'urgència social. 
13. Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones dels col•lectius més 

vulnerables. 
14. Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i comarcal i les altres que li siguin 

atribuïdes. 
15. Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals dels altres sistemes de 

benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les que actuen en l'àmbit dels serveis socials. 
Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de persones afectades per causes 
judicials. 

 
 Treballadors/res socials adscrits/es al SEAIA de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat:  

 
Les previstes al Decret 142/2010, d'11 d'octubre, d'aprovació de la cartera de serveis socials de Catalunya 2010-
2013. 
 
1. Realitzar el seguiment de les mesures de protecció dels menors tutelats per la Generalitat. 
2. Fer propostes de mesures de protecció 
3. Fer canvis de mesures de protecció si s'escau 
4. Coordinacions amb la xarxa del territori 
5. Coordinacions amb altres serveis de protecció(CRAE, ICIF,...) 
6. Fer informes de seguiment semestrals dels menors tutelats 
7. Fer tasques de seguiment, control i suport amb les famílies dels menors 
8. Fer intervenció directa amb els menors tutelats 
9. Revisar i proposar els règims de visites establerts entre els menors i la família. 
10. Donar resposta als jutjats o fiscalia de la situació dels menors 
11. Assistir als judicis en cas que se'ns requereixi 
12. Visites a domicili 
13. Valoracions de situacions de risc greu o desemparament 
14. Fer retencions hospitalàries de nadons 
15. Fer retirades de menors (domicili, escoles...) 

 
 Treballadors/res socials adscrits/es a l’Oficina Comarcal d’Habitatge de l’Àrea de Serveis Personals:  

 
1. Tractament de la informació i gestió dels expedients propis de l’àmbit. 
2. Preparació i elaboració de documents propis de l’àmbit. 
3. Recolzament a l’equip de l’Àrea Bàsica de Serveis socials de la comarca en matèria d’habitatge.  
4. Atenció ciutadana i tramitació de la Mesa d’emergències de Catalunya, amb la coordinació dels TS per tal de 

tramitar els informes corresponents. .  
5. Atenció ciutadana i tramitació per la mediació al SIDH, amb la coordinació dels TS per tal de tramitar els 

informes corresponents.  
6. Orientació i atenció ciutadana per a la sol·licitud de les Prestacions d’especial urgència, amb la coordinació 

dels TS per tal de tramitar els informes corresponents.  

 
- Places d’educador/a social del grup de classificació A2, subescala tècnica de gestió, 

escala d’administració general, de la plantilla del personal temporal del Consell 
Comarcal adscrites a l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat. 

 
La jornada de treball, amb caràcter general, serà complerta de 37,5 hores setmanals prestades 
de dilluns a divendres en horari de matí i tarda d’acord amb el que estableix l’Acord Regulador i 
el Conveni Col·lectiu de les condicions de treball del personal funcionari del Consell Comarcal.  
 
El sistema de selecció i provisió d’aquestes places seran per concurs oposició i torn lliure.  
 



 

 

SALARI BRUT ANY 2022: 34.445,38 € 
 

Les tasques que es desenvoluparan en aquests llocs de treball seran les previstes a la Relació 
de llocs de treball per al grup de classificació A2 amb denominació Educador/ra social amb les 
funcions següents:  
 
Les tasques que es desenvoluparan en aquests llocs de treball seran en relació amb les 
funcions següents:  
 

 Educadors/res socials adscrits/es a Serveis Socials Bàsics de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat:  
 

Li correspon la realització d'activitats administratives; direcció administrativa, gestió, estudi i proposta; preparació 
de normativa; elaboració d'informes; inspecció, execució i control. Serveis socials bàsics propis Llei 12/2007 de 
11 d'octubre de serveis socials. Acord de zonificació. 
 
1. Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit territorial. 
2. Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i els recursos socials i a 

les actuacions socials a què poden tenir accés. 
3. Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions de necessitat social a petició 

de l'usuari o usuària, del seu entorn familiar, convivencial o social o d'altres serveis de la Xarxa de Serveis 
Socials d'Atenció Pública, d'acord amb la legislació de protecció de dades. 

4. Proposar i establir el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de l'autonomia personal, 
excepte en aquelles situacions en què la persona estigui ingressada de manera permanent en un centre de 
la xarxa pública. En aquests darrers casos, els serveis de treball social del centre de la xarxa pública han 
d'elaborar el dit programa. 

5. Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de l'autonomia personal quan 
correspongui. 

6. Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les intervencions necessàries en 
situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació. 

7. Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que cerquen la integració i la 
participació socials de les persones, les famílies, les unitats de convivència i els grups en situació de risc. 

8. Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de convivència, sens perjudici 
de les funcions dels serveis sanitaris a domicili. 

9. Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents. 
10. Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció diürna, tecnològica i residencial.   
11. Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa. 
12. Gestionar prestacions d'urgència social. 
13. Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones dels col•lectius més 

vulnerables. 
14. Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i comarcal i les altres que li siguin 

atribuïdes. 
15. Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals dels altres sistemes de 

benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les que actuen en l'àmbit dels serveis socials. 
Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de persones afectades per causes 
judicials. 

 
 Educadors/res socials adscrits/es al SEAIA de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat:  

 
Les previstes al Decret 142/2010, d'11 d'octubre, d'aprovació de la cartera de serveis socials de Catalunya 2010-
2011 

 
1. Realitzar el seguiment de menors tutelats amb família extensa amb caire permanent 
2. Realitzar intervencions educatives intensives en nuclis de família extensa(nous acolliments, situacions de 

conflictes, valoracions de la situació del nucli,...) 
3. Realitzar visites a domicili dels usuaris i entrevistes amb els usuaris(acollidors) i menors 
4. Realitzar reunions i trucades de coordinació amb els serveis de la xarxa que intervenen en els casos en els 

que intervinc. 
5. Planificar les intervencions educatives en els nuclis familiars 
6. Programar les intervencions d'acord amb la planificació del cas 
7. Registrar les intervencions realitzades 
8. Coordinar amb altres membres de l'equip casos en comú 
9. Participar en la supervisió de casos 
10. Gestions relatives a expedients de menors al Sini@ 



 

 

11. Realitzar el seguiment de menors amb expedient de risc, amb Compromís Socioeducatiu 
12. Supervisar visites biològiques 
13. Informar del seguiment i de la situació dels menors en alt risc o tutelats per mitja de l'elaboració d'Informes 

de Seguiment, Informes Proposta, Informes d'expedients econòmics i documents administratius(COSE, 
permisos,...) 

14. Participar en les reunions d'equip 
15. Reportar totes i cada una de les tasques que es realitzen durant la jornada laboral(Project Manager) 

 
 
- Places d’enginyer/a tècnic/a del grup de classificació A2, subescala tècnica, escala 

d’administració general, de la plantilla del personal funcionari interí del Consell 
comarcal adscrits a l’Àrea de Medi Ambient i Territori. 
 

La jornada de treball, amb caràcter general, serà complerta de 37,5 hores setmanals prestades 
de dilluns a divendres en horari de matí i tarda d’acord amb el que estableix l’Acord Regulador i 
el Conveni Col·lectiu de les condicions de treball del personal funcionari del Consell Comarcal.  
 
El sistema de selecció i provisió d’aquestes places seran per concurs oposició i torn lliure.  
 
SALARI BRUT ANY 2022: 35.082,80 € 

 
Les tasques que es desenvoluparan en aquests llocs de treball seran les previstes a la Relació 
de llocs de treball per al grup de classificació A2 amb denominació Enginyer/ra tècnic/a amb les 
funcions següents:  
 
Li corresponen les funcions d'estudi, proposta, control, execució i/o inspecció referides a les activitats tècniques 
derivades d'una determinada titulació acadèmica. 

  
1. Informar sobre la seva especialitat i assessorar les corporacions a les quals es presta servei, proporcionant 

la informació sobre temes propis de l’àmbit, procurant un sentit global d’actuació i coherent amb les 
capacitats de l’organització i els seus recursos.  

2. Elaborar estudis, informes tècnics, valoracions, propostes, projectes i plecs de condicions de diversa índole 
per donar resposta a les necessitats que es presentin en el seu àmbit de treball.  

3. Realitzar la tramitació derivada dels expedients d’activitats, obres i serveis, medi ambient, protecció civil 
municipals i instal·lacions juvenils. 

4. Programar, coordinar, controlar, supervisar i informar de les actuacions sobre serveis municipals de via 
pública i medi ambient així com sobre infraestructures públiques realitzades en els edificis corporatius o bé a 
la via pública.  

5. Encarregar-se de la coordinació i control de la correcta execució de les obres i projectes, sota els criteris i 
pautes establerts per a la seva execució, assumint totes aquelles tasques que d’aquesta activitat es derivin.  

6. Coordinar, desenvolupar, gestionar i executar projectes d’enginyeria, d’obres, d’activitats municipals, de 
medi ambient o d'altre ordre que se li hagin assignat, sota els criteris i pautes establerts per a la seva 
execució.  

7. Donar suport i assistència sobre temes propis de l’àmbit i en les funcions pròpies de l’àrea de les 
corporacions a les quals presta serveis. 

8. Verificar que els treballs desenvolupats integrin els principis de la prevenció de riscos i salut laboral, 
comunicant qualsevol canvi en les condicions de treball, d’acord amb la normativa vigent així com informar 
als treballadors assignats dels riscos del seu lloc de treball, les mesures d’emergència i les obligacions en 
matèria preventiva, d’acord amb la normativa vigent. 

 
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: 

 

 ADMNISTRATIU/VA (C1): Batxillerat, cicles formatius de grau superior o equivalents.  

 TREBALLADOR/RA SOCIAL (A2): Grau en Treball social o equivalent. 

 EDUCADOR/A SOCIAL (A2): Grau en educació social o habilitats professionals. 

 ENGINYER/RA TÈCNIC/A (A2): Graduat universitari en enginyeria 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. 
  

d) Tenir capacitat funcional per a l'exercici de les places convocades. 
 
e) 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. 
 

f) Pels llocs de treball de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat (treballador/a social, 
educador/a social, administratiu/va ) i administratiu/va 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 (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 

 
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 i dels requisits mínims necessaris per tenir dret a participar en les proves.  
e) Resguard acreditatiu de estar en possessió del nivell C, de la Junta Permanent de Català 

o d’algun dels certificats, diplomes i títols equiparables si es disposa. 
 

Els mèrits es presenten d’aquesta única forma: 
 
Es valoren els mèrits degudament acreditats en el moment de la presentació de les 
sol·licituds. 
 
Per desenvolupar activitats substancialment coincidents o anàlogues en el seu contingut 
professional i nivell tècnic, a les corresponents a la plaça que s’opta: 

 
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 de 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. 

 
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.  

 



 

 

f) Resguard acreditatiu de l’ingrés de la taxa dels drets d’examen. 
 
El termini per presentar les sol·licituds serà de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà de 
la publicació de l’anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  
 
Els/les aspirants que tinguin la condició de 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. 

 
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:  

 
Grup A2: 31,65 euros 
Grup C1: 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 (document SEPE) 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 com màxim, 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/la 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 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques.  

 
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. 

 

 Proves per les places d’administratiu/va del grup de classificació C1, subescala 
administrativa, escala d’administració general, de la plantilla del personal temporal 
del Consell Comarcal.  

 
Fase oposició 
 
El resultat final de la fase d’oposició serà la suma de les puntuacions obtingudes en el 
conjunt de les proves teòriques i pràctiques.  
 
La puntuació en cadascuna de les proves serà la mitjana aritmètica de les que s’hagin 
atorgat pels membres assistents del Tribunal. 
 
Tot i respectant el caràcter eliminatori de les proves, el Tribunal de selecció, amb l’objectiu 
de dotar d’una major eficàcia al desenvolupament del procés selectiu, podrà acordar la 
realització del conjunt de proves per a totes les persones aspirants. 
 
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 i segons les funcions del 
lloc de treball, si s’escau, es podrà fer mitjançant suport informàtic, El temps per fer aquesta 
prova és d’una hora i mitja. 
 
Es puntua de 0 a 10 punts. 
 
Per superar la prova 2 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim. 
 
Respecte a la primera i a la segona prova el Tribunal podrà demanar als aspirants que 
llegeixin els seus exercicis i que facin els aclariments i responguin a les qüestions que 
estimi convenient.  
 
Prova 3. De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua catalana, que pel 
grup C1 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. 
 
De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua castellana. Les persones 
admeses en el procés selectiu que no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar el 
nivell superior de coneixements de llengua castellana, documentalment en una de les tres 
opcions següents: 
 

1. Haver cursat la primària, la secundària i el batxillerat, si s’escau, a Espanya.  
2. Diploma d’espanyol (nivell superior) que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 

d’octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les 
proves dirigides a l’obtenció d’aquest.  



 

 

3. Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials 
d’idiomes 

 
Prova 4. Entrevista, de caràcter obligatòria i no eliminatòria. S’entrevistarà als aspirants que 
hagin superat la prova anterior i valora els aspectes següents: 
 
- Nivell de formació 
- Experiència professional 
- Capacitat d’integració 
- Aptitud laboral 
 
Es puntua de 0 a 5 punts. 
 
Fase de concurs 
 
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 treballat o fracció igual o 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 de 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. 
 
La puntuació definitiva del concurs serà el resultat de sumar la puntuació de tots els mèrits i 
que serà com a màxim amb un total de quatre punts. 
 

 Proves per les places de treballador/a social del grup de classificació A2, 
subescala tècnica de gestió, escala d’administració general, de la plantilla del 
personal temporal del Consell Comarcal adscrites a l’Àrea de Polítiques Socials i 
d’Igualtat. 

 
Fase oposició 
 
El resultat final de la fase d’oposició serà la suma de les puntuacions obtingudes en el 
conjunt de les proves teòriques i pràctiques.  
 
La puntuació en cadascuna de les proves serà la mitjana aritmètica de les que s’hagin 
atorgat pels membres assistents del Tribunal. 
 
Tot i respectant el caràcter eliminatori de les proves, el Tribunal de selecció, amb l’objectiu 
de dotar d’una major eficàcia al desenvolupament del procés selectiu, podrà acordar la 
realització del conjunt de proves per a totes les persones aspirants. 
 
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 i segons les funcions del 
lloc de treball, si s’escau, es podrà fer mitjançant suport informàtic, El temps per fer aquesta 
prova és d’una hora i mitja. 
 
Es puntua de 0 a 10 punts. 
 
Per superar la prova 2 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim. 
 
Respecte a la primera i a la segona prova el Tribunal podrà demanar als aspirants que 
llegeixin els seus exercicis i que facin els aclariments i responguin a les qüestions que 
estimi convenient.  
 
Prova 3. De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua catalana, que pel 
grup C1 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. 
 
De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua castellana. Les persones 
admeses en el procés selectiu que no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar el 
nivell superior de coneixements de llengua castellana, documentalment en una de les tres 
opcions següents: 
 

1. Haver cursat la primària, la secundària i el batxillerat, si s’escau, a Espanya.  



 

 

2. Diploma d’espanyol (nivell superior) que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 
d’octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les 
proves dirigides a l’obtenció d’aquest.  

3. Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials 
d’idiomes 

 
Prova 4. Entrevista, de caràcter obligatòria i no eliminatòria. S’entrevistarà als aspirants que 
hagin superat la prova anterior i valora els aspectes següents: 
 
- Nivell de formació 
- Experiència professional 
- Capacitat d’integració 
- Aptitud laboral 
 
Es puntua de 0 a 5 punts. 
 
Fase de concurs 
 
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 treballat o fracció igual o 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 de 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. 
 
La puntuació definitiva del concurs serà el resultat de sumar la puntuació de tots els mèrits i 
que serà com a màxim amb un total de quatre punts. 
 

 Proves per les places d’educador/a social del grup de classificació A2, subescala 
tècnica de gestió, escala d’administració general, de la plantilla del personal 
temporal del Consell Comarcal adscrites a l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat. 

 
Fase oposició 
 
El resultat final de la fase d’oposició serà la suma de les puntuacions obtingudes en el 
conjunt de les proves teòriques i pràctiques.  
 
La puntuació en cadascuna de les proves serà la mitjana aritmètica de les que s’hagin 
atorgat pels membres assistents del Tribunal. 
 
Tot i respectant el caràcter eliminatori de les proves, el Tribunal de selecció, amb l’objectiu 
de dotar d’una major eficàcia al desenvolupament del procés selectiu, podrà acordar la 
realització del conjunt de proves per a totes les persones aspirants. 
 
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 i segons les funcions del 
lloc de treball, si s’escau, es podrà fer mitjançant suport informàtic, El temps per fer aquesta 
prova és d’una hora i mitja. 
 
Es puntua de 0 a 10 punts. 
 
Per superar la prova 2 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim. 
 
Respecte a la primera i a la segona prova el Tribunal podrà demanar als aspirants que 
llegeixin els seus exercicis i que facin els aclariments i responguin a les qüestions que 
estimi convenient.  
 
Prova 3. De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua catalana, que pel 
grup C1 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. 
 
De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua castellana. Les persones 
admeses en el procés selectiu que no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar el 
nivell superior de coneixements de llengua castellana, documentalment en una de les tres 
opcions següents: 
 



 

 

1. Haver cursat la primària, la secundària i el batxillerat, si s’escau, a Espanya.  
2. Diploma d’espanyol (nivell superior) que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 

d’octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les 
proves dirigides a l’obtenció d’aquest.  

3. Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials 
d’idiomes 

 
Prova 4. Entrevista, de caràcter obligatòria i no eliminatòria. S’entrevistarà als aspirants que 
hagin superat la prova anterior i valora els aspectes següents: 
 
- Nivell de formació 
- Experiència professional 
- Capacitat d’integració 
- Aptitud laboral 
 
Es puntua de 0 a 5 punts. 
 
Fase de concurs 
 
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 treballat o fracció igual o 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 de 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. 
 
La puntuació definitiva del concurs serà el resultat de sumar la puntuació de tots els mèrits i 
que serà com a màxim amb un total de quatre punts. 
 

 Proves per les places d’enginyers/res tècnics/ques del grup de classificació A2, 
subescala tècnica de gestió, escala d’administració general, de la plantilla del 
personal temporal del Consell Comarcal adscrites a l’Àrea de Medi Ambient i 
Territori.  

 
Fase oposició 
 
El resultat final de la fase d’oposició serà la suma de les puntuacions obtingudes en el 
conjunt de les proves teòriques i pràctiques.  
 
La puntuació en cadascuna de les proves serà la mitjana aritmètica de les que s’hagin 
atorgat pels membres assistents del Tribunal. 
 
Tot i respectant el caràcter eliminatori de les proves, el Tribunal de selecció, amb l’objectiu 
de dotar d’una major eficàcia al desenvolupament del procés selectiu, podrà acordar la 
realització del conjunt de proves per a totes les persones aspirants. 
 
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 i segons les funcions del 
lloc de treball, si s’escau, es podrà fer mitjançant suport informàtic, El temps per fer aquesta 
prova és d’una hora i mitja. 
 
Es puntua de 0 a 10 punts. 
 
Per superar la prova 2 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim. 
 
Respecte a la primera i a la segona prova el Tribunal podrà demanar als aspirants que 
llegeixin els seus exercicis i que facin els aclariments i responguin a les qüestions que 
estimi convenient.  
 
Prova 3. De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua catalana, que pel 
grup C1 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. 
 
De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua castellana. Les persones 
admeses en el procés selectiu que no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar el 



 

 

nivell superior de coneixements de llengua castellana, documentalment en una de les tres 
opcions següents: 
 

1. Haver cursat la primària, la secundària i el batxillerat, si s’escau, a Espanya.  
2. Diploma d’espanyol (nivell superior) que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 

d’octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les 
proves dirigides a l’obtenció d’aquest.  

3. Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials 
d’idiomes 

 
Prova 4. Entrevista, de caràcter obligatòria i no eliminatòria. S’entrevistarà als aspirants que 
hagin superat la prova anterior i valora els aspectes següents: 
 
- Nivell de formació 
- Experiència professional 
- Capacitat d’integració 
- Aptitud laboral 
 
Es puntua de 0 a 5 punts. 
 
Fase de concurs 
 
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 treballat o fracció igual o 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 de 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. 
 
La puntuació definitiva del concurs serà el resultat de sumar la puntuació de tots els mèrits i 
que serà com a màxim amb un total de quatre punts. 
 
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. Constitució de la borsa i funcionament 

 
La borsa l’integren els/les aspirants que hagin superat el procés selectiu ordenats/des de 
major a menor puntuació.  
 
8.1. Classificació 
 
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. 
 
Un cop realitzada la llista de les qualificacions de totes persones aspirants, el tribunal 
proposarà al President del Consell Comarcal i la relació d’aprovats, per tal que aprovi la 
constitució de la borsa. 
 
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 segona 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.  
 
8.2. Selecció definitiva pel nomenament i/o contractació 
 
Tot i que es respectarà l'ordre de puntuació de major a menor de les persones aspirants per 
al seu nomenament, el factor de disponibilitat operarà sempre com a primer criteri selectiu 
quan les persones amb més puntuació no es puguin incorporar amb la immediatesa 
requerida. 
 
Quan s’hagi establert la necessitat de proveir de manera temporal un lloc de treball es 
procedirà de la manera següent:  
 
1. Es contactarà amb les persones per ordre de posició a la borsa.  



 

 

 
Amb la finalitat de poder adequar la persona seleccionada al lloc de treball a 
desenvolupar el Consell Comarcal, el tribunal, si ho considera oportú, podrà escollir per 
cada lloc de treball un màxim de 5 aspirants, d’acord amb l’epígraf 8.1 d’aquestes 
bases, i procedir a la realització d’una prova o entrevista addicional que es valorarà amb 
un màxim de 3 punts. 

 
El Tribunal establirà la puntuació final dels candidats/es en funció dels criteris marcats 
en els punts anteriors sumant les puntuacions obtingudes. S'elevarà a la 
Presidència/Gerència del Consell Comarcal una sola proposta de nomenament o 
contractació que haurà de correspondre al candidat/a que hagi obtingut més puntuació.  

 
Contra aquest resultat pot interposar-se recurs d'alçada davant el President de la 
Corporació en el termini i amb l'efecte previst a la LPACAP. 

 
Els aspirants que un cop efectuada l’entrevista o prova addicional, que es relaciona en 
el paràgraf segon, no hagin estat seleccionats, s’integraran de nou a la llista de la borsa 
de Treball per ordre de puntuació inicial.  
 
Malgrat l'anteriorment exposat, la convocatòria es podrà declarar deserta per l'òrgan 
convocant en el cas que les persones aspirants no hagin assolit la puntuació mínima 
decidida pel tribunal qualificador. 

 
2. En cas que no s’obtingui resposta mitjançant instància genèrica de la persona aspirant 

en el termini de 24 hores, o bé que la resposta sigui negativa en relació amb la 
disponibilitat per incorporar-se segons les necessitats del servei i la legislació vigent, per 
estar ocupant altre lloc de treball, les persones seran donades de baixa de la borsa 
provisionalment.  

 
En cas que vulguin reincorporar-s'hi, ho faran mitjançant instància degudament 
formalitzada i registrada d'entrades. La reincorporació es farà amb la mateixa puntuació 
que tenien quan van ser donats de baixa. 

 
En cas de resposta negativa no relacionada amb el fet d’ocupar altre lloc de treball 
seran donades de baixa de la borsa definitivament. 

  
Les persones que, formant part de la borsa, en el moment d’activació d’un procés de 
provisió, tenen contracte vigent o nomenament amb el Consell Comarcal amb una 
durada de tres mesos o més, no es tindran en compte en relació amb la provisió 
d’aquest lloc de treball.  
 
Seran reincorporades automàticament amb la mateixa puntuació que tenien quan van 
ser donats de baixa provisionalment, en el moment de finalització del seu contracte o 
nomenament. 
 

 
8. 3 Vigència de la borsa 

 
La vigència màxima de la borsa és de dos anys a comptar des de la seva constitució. No 
obstant restarà vigent fins la constitució d’una nova borsa que la substitueixi en el cas que el 
Consell Comarcal tingui necessitat de crear-ne una de nova amb el mateix grup 
professional. 
 



 

 

Tanmateix, la borsa podrà ser cancel·lada en qualsevol moment quan ja no serveixin per a 
l'objectiu per al qual es van constituir. 
 
En el cas que arribada la data de finalització de la seva vigència no s’hagués creat una de 
nova, aquesta podrà ser prorrogada pel temps necessari fins disposar d’una nova borsa amb 
el mateix perfil. 

 
9. Disposicions de caràcter general 
 
Només hi haurà una convocatòria per a cada prova.  
 
El Tribunal adaptarà els mitjans de realització dels exercicis dels/de les aspirants 
discapacitats/des, de manera que gaudeixin d'igualtat d'oportunitats respecte a les altres 
persones aspirants, sempre que així ho hagin indicat en la sol·licitud per prendre part en els 
corresponents processos selectius. 

 
Una vegada iniciat el procés selectiu, les puntuacions obtingudes per les persones aspirants 
que hagin superat cadascuna de les proves, juntament amb la data, l'hora i el lloc de 
celebració de la prova següent, s'exposarà el tauler d'edictes de la Corporació i a la seu 
electrònica del Consell Comarcal. 
 
L'ordre de les persones aspirants en els exercicis d'actuació individual serà el que 
correspongui d'acord amb el cognom, per ordre alfabètic. 
 
S'entén que el compliment de les condicions i requisits exigits per poder participar en els 
diferents processos selectius, així com els específics dels diversos torns i convocatòries, 
s'ha de produir en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-
se fins al nomenament com a funcionari/a interí o l’acord de contractació com a personal 
laboral. Les condicions i requisits s'han d'acreditar d'acord amb el que s'estableix en 
aquestes bases. No obstant això, si durant els processos selectius els tribunals consideren 
que existeixen raons suficients, podran demanar l'acreditació de totes o algunes de les 
condicions requerides. 

 
10. Publicació de resultats i presentació de documents. 
 
Un cop finalitzada la qualificació de les persones aspirants, el Tribunal farà pública en el 
tauler d'Edictes i a la seu electrònica del Consell Comarcal la relació d'aprovats/des per 
ordre de puntuació final. 
 
Restaran obligades a superar un examen mèdic previ a l'inici de la prestació del servei, 
acreditatiu de la capacitat funcional, expedit mitjançant la revisió mèdica obligatòria. 
 
Les persones aspirants discapacitades que hagin estat proposades han d'aportar un 
certificat de l'equip multi professional que correspongui que acrediti el tipus i grau de 
discapacitat que presenta, així com la capacitat funcional per al desenvolupament de les 
tasques pròpies de la plaça a proveir. 
 
Les persones candidates que tinguin la condició de funcionari/res públic estan exempts/es 
de justificar documentalment les condicions i requisits ja demostrats i que no requereixin 
actualització. Han de presentar una certificació de l'Administració Pública de la qual depenen 
que acrediti la seva condició. 
 
Els/les aspirants que dins el termini fixat, excepte casos de força major no aportin la 
documentació requerida, o es comprovi que no compleixen algun dels requisits exigits en 



 

 

aquestes Bases i/o les específiques de la convocatòria, no podran ser anomenats/des i 
s'anul·laran les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin 
incorregut. 
 
En aquest cas, així com en el supòsit de renúncia de l'aspirant, el/la President/a formularà 
proposta a favor de l'aspirant aprovat/da que hagi obtingut la puntuació més alta i tingui 
cabuda en les places convocades a conseqüència de l'esmentada anul·lació. 
  
11.  Incompatibilitats 
 
En l'exercici de la funció pública atribuïda a la plaça a la qual ha estat destinat/da, serà 
aplicable al/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 a l’Àrea de 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. 

 
12. Adjudicació de destinacions 
 
L'assignació de les destinacions s'efectuarà directament segons l'ordre de qualificació 
obtingut a les proves selectives, sempre que compleixin els requisits establerts a la relació 
de llocs de treball. 
 
13.  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. 
 

14. 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. 
 
15. 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 (C1):  

 
1. 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. El consell comarcal. Organització comarcal. 
Òrgans del Consell Comarcal obligatoris. Òrgans del Consell Comarcal complementaris.  



 

 

2. Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
l'organització comarcal de Catalunya Les competències de: la presidència, el ple, la gerència, i el 
consell d’alcaldes.  

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. Competències comarcals. Assignació de competències. 
Assistència i cooperació als municipis. Programa d’actuació comarcal. Assessorament als 
municipis. 

4. Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Objecte. Àmbit subjectiu. 
5. Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic Òrgans col·legiats de les diferents 

administracions  públiques. Funcionament.  

6. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Capacitat d’obrar. Concepte d’interessat. Representació. Pluralitat d’interessats. Nous interessats 
en el procediment.  

7. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Drets de les persones en les seves relacions amb les administracions públiques. Dret i obligació 
de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques. Llengua dels procediments. 
Registres.  

8. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Dels actes administratius. Requisits dels actes administratius. Producció i contingut. Motivació. 
Forma. Eficàcia dels actes. Inderogabilitat singular. Executivitat. Efectes 

9. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Les notificacions. Condicions generals per la practica de la notificació. Pràctica de les 
notificacions en paper. Pràctica de les notificacions mitjançant mitjans electrònics. Notificació 
infructuosa. Publicació. Indicació de notificacions i publicacions. Requisits subjectius i objectius. 
Temps. Lloc i forma.  

10. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Nul·litat i anul·labilitat. 

11. Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre. Personal al servei de les administracions públiques.  

12. Pla d’actuació comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
13. Redacció de documents administratius (Guia de redacció administrativa del Consell Comarcal del 

Vallès Oriental).  
14. Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. Objecte i finalitats. Funcions 

dels ens locals a Catalunya.  
15. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets 

digitals. Drets de les persones.  

 
ANNEX II (A2, TREBALLADORS/RES i EDUCADORS/RES SOCIALS)  
 
1. Àmbit d’aplicació de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques. Objecte de la Llei. Principis generals.  
2. Els òrgans de les administracions públiques. Principis generals i competència. Creació d’òrgans 

administratius. Competència. Delegació de competències. Avocació. Encàrrec de gestió. 
Delegació de firma. Suplència. Coordinació de competències. Comunicació entre òrgans. 
Instruccions i ordres de servei.  

3. Els òrgans de les administracions públiques. Òrgans col·legiats. Règim. President. Membres. 
Secretari. Convocatòries i sessions. Actes. Abstenció i recusació. 

4. Concepte d’interessat. Capacitat d’obrar. Representació. Pluralitat d’interessats. Identificació 
dels interessats.  

5. Normes generals de l’activitat de les administracions públiques. Drets dels ciutadans. Llengua 
dels procediments. Dret d’accés a arxius i registres. Registres. Col·laboració dels ciutadans. 
Compareixença dels ciutadans. Responsabilitat de la tramitació. Incorporació de mitjans tècnics. 
Validesa i eficàcia dels documents i còpies.  

6. Normes generals de l’activitat de les administracions públiques. Obligació de resoldre. Silenci 
administratiu en procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat. Manca de resolució expressa 
en procediments iniciats d’ofici. Obligatorietat de terminis. Còmput. Ampliació. Tramitació 
d’urgència. 



 

 

7. Les disposicions i els actes administratius. Jerarquia i competència. Publicitat i inderogabilitat 
singular. Requisits dels actes administratius. Eficàcia dels actes administratius. Nul·litat i 
anul·labilitat. 

8. Procediment administratiu comú. Inici i ordenació del procediment. Instrucció del procediment 
administratiu comú. Finalització del procediment. Execució.  

9. La revisió dels actes en via administrativa. Revisió d’ofici. Revisió de disposicions i actes nuls. 
Declaració de la lesivitat dels actes nuls. Suspensió. Revocació d’actes i rectificació d’errors. 
Límits de revisió. 

10. La revisió dels actes en via administrativa. Recursos administratius. Principis generals. Objecte i 
classes. Fi de la via administrativa. Interposició del recurs. Suspensió de l’execució. Audiència 
dels interessats. Resolució. Recurs d’alçada: objecte i terminis. Recurs potestatiu de reposició: 
objecte i terminis. Recurs extraordinari de revisió: objecte i terminis.  

11. La potestat sancionadora. Principis de la potestat sancionadora. Principi de legalitat. 
Irretroactivitat. Principi de tipicitat. Responsabilitat. Principi de proporcionalitat. Prescripció. 
Concurrència de sancions.  

12. La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. La responsabilitat patrimonial de 
les autoritats públiques i del personal al servei de les administracions públiques.  

13. Els procediments de les administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial.  
14. Criteris de l’organització comarcal de Catalunya. Definició. Divisió i capitalitats comarcals. 

Modificació de les demarcacions comarcals: requisits formals, procediment i canvi de comarca. 
Creació de noves comarques. Canvi de denominació i capitalitat.  

15. El consell comarcal. Organització. La presidència. El ple. La comissió especial de comptes. La 
gerència. La comissió permanent. Les comissions d’estudi, d’informe o de consulta. El consell 
d’alcaldes.  

16. Protecció pública relativa als maltractaments a infants i adolescents. 
17. Protecció dels infants i els adolescents en situació de risc de desemparament. Serveis públics 

especialitzats i foment de la detecció i l’atenció del maltractament a infants i adolescents. 
18. Definició de risc social en la infància i l’adolescència. Criteris generals. Indicadors de risc social. 

Els factors de protecció i els factors de risc.  
19. Definició de maltractament infantil i tipologia. Indicadors i elements de detecció del 

maltractament infantil. Els abusos sexuals. Indicadors i elements de protecció. La negligència. 
Elements de detecció. 

20. Derivació dels casos dels serveis socials bàsics a l’EAIA.  
21. Sistema de serveis socials. Finalitat dels serveis socials. Objectius de les polítiques de serveis 

socials. 
22. Principis rectors del sistema públic dels serveis socials. Titulars del dret a accedir als serveis 

socials. Situacions amb necessitat d'atenció especial. Garantia dels drets i les llibertats 
fonamentals. Dret d'accés als serveis socials. Deures amb relació als serveis socials. 

23. Tipologia dels serveis. Definició. Estructura. Els serveis socials bàsics. Funcions dels serveis 
socials bàsics. Els serveis socials especialitzats. Funcions dels serveis socials especialitzats. 

24. La Cartera de serveis socials del sistema públic de serveis socials. Principis de l'organització 
territorial. Àrees bàsiques de serveis socials. Àmbit territorial de prestació dels serveis socials 
especialitzats. 

25. La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de la autonomia personal i atenció a les 
persones en situació de dependència (LAPAD). 

26. El II Pla estratègic de serveis socials 2021-2024. Principis inspiradors. Les palanques de 
transformació. Impacte del PESS 

27. Les àrees bàsiques de serveis socials. 
28. Metodologia d’intervenció social. Els projectes d’intervenció social, fases en el disseny, 

implementació i avaluació. 
29. Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. Objecte i finalitats. Funcions 

dels ens locals a Catalunya.  
30. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets 

digitals. Drets de les persones.  
 

 

ANNEX III (A2, ENGINYERS/RES TÈCNICS/QUES)  
 
1. 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 
4. Preparació, execució i seguiment d’obres i serveis municipals 
5. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques 
6. Llei 40/2015 , d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic 
7. Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 

Administracions Públiques 
8. Deures i conducta del personal al servei de l’administració (Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 

d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic) 
9. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 
10. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels 

ens locals 
11. Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l'obra pública 
12. Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats 
13. Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la 

Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica 
14. Llei 3/2010 , del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, 

activitats, infraestructures i edificis 
15. Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, per el que s’aprova el Reglament de seguretat 

contra incendis en els establiments Industrials 
16. Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de 

protecció contra incendis 
17. Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats 

recreatives 
18. Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a 

adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures 
19. Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica 
20. Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del 

medi nocturn 
21. Decret 139/2018 de 3 de juliol, sobre els règims d’intervenció ambiental atmosfèrica dels 

establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants de l’atmosfera 
22. Sistemes d’il·luminació. Enllumenat públic. Mesures d’estalvi i eficiència energètica. 
23. Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els 

productes 
24. Ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a 

les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada 
25. Decret 40/2014, de 25 de març, d'ordenació de les explotacions ramaderes 
26. Decret 136/2009, d'1 de setembre, d'aprovació del programa d'actuació aplicable a les zones 

vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de 
gestió de les dejeccions ramaderes 

27. Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic de baixa 
tensió 

28. Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació, DB-SI i 
DB-SUA 

29. Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el reglament d’instal·lacions tèrmiques 
en els edificis 

30. Prevenció de riscos laborals i seguretat i salut a la construcció 
31. Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. Objecte i finalitats. Funcions 

dels ens locals a Catalunya.  
32. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets 

digitals. Drets de les persones.  

 
 
 
ANNEX IV. Declaració responsable 

 
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 -
____________________________________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 aquestes bases es publicaran al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona i a l’E-TAULER.”  
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 22.57 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 17 vots a favor de, per part del Grup Comarcal Partit dels 
Socialistes de Catalunya - CP, els senyors i les senyores Emilio 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 i Josep Quesada Tornero; per part del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts), 
els senyors i les senyores Gemma Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, 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 les 9 abstencions 
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 Tomás, Ignasi Martínez Murciano, Imma Ortega i 
Martí i Marina Planellas i Alegre i per part del Grup Comarcal CUP Vallès Oriental – 
Alternativa Municipalista, el senyor Luís Toral Ortega. 
 
 
12. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits de l’expedient X2022004094. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 18 de maig de 2022, que és el que 
segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 

http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202205251903000000_FH.mov&topic=15


 

 

1. El 10 de maig de 2022, el senyor Carles Fernández Pérez, gerent, ha emès l’informe 
següent: 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 9 maig de 2022, la senyora Silvia Perez Corts, Cap de l’àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, 

ha emès l’informe que diu: 
 

RELACIÓ DE FETS 
 

1. El 4 d’abril de 2022 l’Hospital Benito Menni sol·licita al Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, via correu electrònic, la liquidació de la factura B2112FV0006 pendent de 
cobrament. 
 

2.  La factura correspon al servei de recollida de xeringues d’ 1 de gener de 2021 a 31 
de desembre 2021 i va ser rebutjada electrònicament el dia 30 de desembre de 2021 
per manca de dades formals a la factura. 
 

3. Un cop verificat que no s’ha registrat la factura, el 5 d’abril de 2022 es sol·licita via 
correu electrònic la documentació que justifica la realització del servei. 
 

4. El 12 d’abril de 2022 l’Hospital Benito Menni fa arribar al Consell documentació 
relativa a la realització de serveis de recollida de xeringues. 
 

5. El 2 de maig de 2022, amb registre d’entrada E2022006181, el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental rep el registre electrònic de la factura  B2204FV0006 de data 30 d’abril 
de 2022 en substitució de la factura B2112FV0006. 

 

Aplicació 
Pressupostària 

Concepte 
Proveïdor 

Núm. Fra Data 
Import 

NIF Nom Base  IVA inclòs 

20 23122 22300 
2022 3 PSI 2 

PIX Vallès Oriental ESR0801946E HHSCJ – BENITO MENNI CASM B2204FV0006 30/04/2022 1.258,74 1.523,08 

 
6. Tenint en compte que aquest servei no s’ha prestat en el marc de la contractació del 

servei d’acord amb la normativa en matèria de contractació del sector públic, però no 
obstant, els serveis relatius a les factures referides s’han realitzat adequadament. 
 

7. Atès que a l’aplicació pressupostària 20 23122 22300 projecte 2022 3 PSI 2 existeix 
consignació suficient per atendre la despesa de les factures a dalt relacionades. 

 
Per tot això, PROPOSO 

 
1. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la despesa a favor de l’empresa HHSCJ 

– BENITO MENNI CASM, amb CIF R0801946E per un import total de mil cinc-cents 
vint-i-tres euros amb vuit cèntims (1.523,08€) IVA inclòs, atesa la conformitat de les 
factures presentades. 

 
2. La relació de factures F/2022/20 extreta del programa SICALWIN no consta aprovada la seva 

despesa amb anterioritat al registre de la factura i que originen una obligació legal de procedir 
al seu pagament, ja que en cas contrari es originaria un enriquiment injust per a 
l'Administració. 

 

Núm. fact. Ope. 
Anterior 

Nº 
Expedient o 
Nº  Aplicació i Descripció Import 

 
Tercer Text explicatiu 

  d´inventari      
N. document Fase       

/ 
 2022 735   2022 20 23122 22300 1.523,08 R0801946E HNAS. HOSPITALARIAS DE 

S.C.J. - BENITO MENNI, 
C.A.S.M. 

PIX VALLES ORIENTAL 2021 



 

 

B2204FV0006   PSI CONVENI 
SOLIDARITAT PIX 
XERINGUES - 
TRANSPORT 

    

 
 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Convalidar l’omissió de la funció interventora i aprovar la relació de factures número F/2022/20 

per un import total de mil cinc-cents vint-i-tres euros amb vuit cèntims (1.523,08 €) 
 

2. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions i ordenar el pagament (ADO-P) a favor dels 
titulars que consten a la present relació, pels imports i conceptes que esmenten d’acord amb les 
contractacions i els tràmits previs aprovats per aquest Consell Comarcal del Vallès Oriental, amb 
càrrec a les disposicions aprovades amb anterioritat i que es troben comptabilitzades i 
comprovades per aquesta Corporació. 

 
2. El 18 de maig de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), aprovat pel Reial 

decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 

2. El Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control 
intern a les entitats del sector públic local (RCIL).  

 
3. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques 
 

4. Les bases del Pressupost general d’ingressos i despeses per a l’any 2022. 
 
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi: 

 
1. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits per un import total de mil cinc-cents 

vint-i-tres euros amb vuit cèntims (1.523,08 €), següent: 
 

Núm. fact. Ope. 
Anterior 

Nº 
Expedient o 
Nº  Aplicació i Descripció Import 

 
Tercer Text explicatiu 

  d´inventari      
N. document Fase       

/ 
 2022 735   2022 20 23122 22300 1.523,08 R0801946E HNAS. HOSPITALARIAS DE 

S.C.J. - BENITO MENNI, 
C.A.S.M. 

PIX VALLES ORIENTAL 2021 
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2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació i ordenar el pagament (ADO-P) a favor del 

titular que consta a la present relació, per l’import i concepte que s’esmenta en el punt 
precedent, amb càrrec a les disposicions aprovades amb anterioritat i que es troben 
comptabilitzades i comprovades per aquesta Corporació.” 

 

TOTAL: 1.523,08€ 



 

 

Aquest punt es troba enregistrat al minut 24.06 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 23 vots a favor de, per part del Grup Comarcal Partit dels 
Socialistes de Catalunya - CP, els senyors i les senyores Emilio 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 i Josep Quesada Tornero; 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 Tomás, Ignasi Martínez 
Murciano, Imma Ortega i Martí i Marina Planellas i Alegre; per part del Grup Comarcal Junts 
per Catalunya (Junts), els senyors i les senyores Gemma Brunet Ferrer, Roser Colomé 
Soler, Joan Pons Fiori i Marc Uriach Cortinas i 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, la senyora Susana Barroso Valverde 
i el senyor Manuel Losada Seivane, i per part del Grup Comarcal CUP Vallès Oriental – 
Alternativa Municipalista, el senyor Luís Toral Ortega. 
 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT 
 
13. Aprovar la modificació del conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació 
del servei bàsic d’atenció social amb l'Ajuntament de Cànoves i Samalús. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, de 18 de maig de 2022, que és 
el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 9 de maig de 2022, la cap de l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat, senyora Silvia 

Perez Corts, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 

1. En data 7 d’abril del 2021, amb registre d’entrada E2021005070, l’Ajuntament de Cànoves i 
Samalús ens comunica l’interès d’augmentar jornada laboral de la treballadora social dels 
Serveis Bàsics d’Atenció Social, actualment la senyora Maria del Mar Mora Marín. 
 

2. L’Ajuntament de Cànoves i Samalús sol·licita al Consell Comarcal informació de la previsió de 
costos que suposaria per l’Ajuntament, considerant que la jornada actual és del 50% de 
dedicació i es passaria a un 100%. 

 
3. En data 3 de maig de 2021 el Consell Comarcal, amb número de registre de sortida 

S2021006196, es comunica a l’Ajuntament de Cànoves i Samalús la previsió de costos que 
suposaria la jornada de la treballadora social a una dedicació del 100% de la jornada laboral. 

 
4. En data 30 de març de 2022, amb registre d’entrada E2022004661, l’Ajuntament de Cànoves 

i Samalús comunica al Consell Comarcal l’acceptació dels costos derivats de l’augment de la 
jornada de la treballadora social. 

 
5. En data 30 de novembre de 2021 es va formalitzar el conveni per a la gestió del Servei Bàsic 

d’Atenció Social entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Cànoves i 
Samalús (X2019007029), amb vigència des de l’1 de gener de 2020 fins a 31 de desembre de 
2023. 

 
6. El pacte 2.2 del Conveni esmentat es recull:  

 

http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202205251903000000_FH.mov&topic=16


 

 

Les obligacions establertes en l’apartat 1, lletra a) d’aquest pacte, es duen a terme mitjançant 
el/s treballador/s del CONSELL COMARCAL següent/s: 

 

Municipi Perfil professional 
Hores de dedicació 
setmanals  

% dedicació en relació 
amb una jornada de 
37,5 hores 

Cànoves i 
Samalús 

Treballadors/es socials  
Educadors/es socials  
Administratius/ves  
Gestors/es PIA 

18,75 
18,75 

7,00 
2,03 

50,00% 
50,00% 
18,67% 

5,42% 

 
 
D’acord amb això PROPOSO, 

 
 

1. Modificar el conveni per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social entre el 
Consell Comarcal i el municipi de Cànoves i Samalús en el sentit següent: 
 

i. En el pacte 2.2 modificar la dedicació del/a professional treballador/a social amb el 
següent contingut:   

Municipi Perfil professional 
Hores de dedicació 
setmanals  

% dedicació en relació 
amb una jornada de 
37,5 hores 

Cànoves i 
Samalús 

Treballadors/es socials  
Educadors/es socials  
Administratius/ves  
Gestors/es PIA 

37,50 
18.75 

7,00 
2,03 

100,00% 
50,00% 
18,67% 

5,42% 

 
 ...” 

 

2. El 18 de maig de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 
dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. El conveni per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social entre el Consell 

Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Cànoves i Samalús formalitzat el 30 de 
novembre de 2021.  
 

2. L’article 5 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en endavant LSS, 
estableix que el sistema públic de serveis socials es regeix, entre d’altres, pels principis 
següents: 

 
“a) Universalitat: Els poders públics han de garantir a tothom el dret d'accés als serveis 
socials i llur ús efectiu en condicions d'igualtat, equitat i justícia redistributiva. Aquest 
principi no exclou, però, que l'accés es pugui condicionar al fet que els usuaris 
compleixin determinats requisits i paguin una contraprestació econòmica per assegurar 
la coresponsabilitat entre els usuaris i les administracions públiques i la sostenibilitat del 
sistema. 
 
c) Responsabilitat pública: Els poders públics han de garantir la disponibilitat dels serveis 
socials mitjançant la regulació i l'aportació dels mitjans humans, tècnics i financers i dels 
equipaments necessaris per a garantir els drets reconeguts. També n'han d'assegurar la 
planificació, la coordinació, el control, la continuïtat del servei si se'n determina la 
necessitat, l'execució i l'avaluació amb criteris d'equitat, justícia social i qualitat. 
 



 

 

o) Economia, eficiència i eficàcia: Els serveis socials s'han de gestionar amb criteris 
d'economia, eficiència i eficàcia.” 

 
3. L’article 13.l) de la LSS estableix que les persones que accedeixen als serveis socials o, 

si escau, llurs familiars o representants legals, tenen el deure de contribuir al 
finançament del cost del centre o servei si així ho estableix la normativa aplicable. 

 
4. L’article 15.1 de la LSS, estableix que el sistema públic de serveis socials s'organitza en 

forma de xarxa per a treballar en coordinació, en col·laboració i amb el diàleg entre tots 
els actors que intervenen en el procés d'atenció a les persones, i s'estructura en serveis 
socials bàsics i en serveis socials especialitzats. 

 
5. L’article 16.1 de la LSS estableix que els serveis socials bàsics són el primer nivell del 

sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits 
familiar i social. 

 
6. L’article 16.2 de la LSS preveu que els serveis socials bàsics s'organitzen territorialment i 

estan dotats d'un equip multidisciplinari que ha de fomentar el treball i la metodologia 
interdisciplinaris, integrat pel personal professional necessari per al compliment de llurs 
funcions, amb l'estructura directiva i de suport tècnic i administratiu que s'estableixi per 
reglament. Els serveis socials bàsics inclouen els equips bàsics, els serveis d'ajuda a 
domicili i de teleassistència i els serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a 
infants i adolescents. 

 
7. L’article 16.3 de la LSS preveu que els serveis socials bàsics tenen un caràcter 

polivalent, comunitari i preventiu per a fomentar l'autonomia de les persones perquè 
visquin dignament, atenent les diferents situacions de necessitat en què es troben o que 
es puguin presentar. Els serveis socials bàsics han de donar respostes en l'àmbit propi 
de la convivència i la relació dels destinataris dels serveis. 

 
8. L’article 17 de la LSS preveu com a funcions dels serveis socials bàsics les següents: 
 

a) Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit 
territorial. 

b) Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i 
els recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés. 

c) Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions de 
necessitat social a petició de l'usuari o usuària, del seu entorn familiar, convivencial o 
social o d'altres serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, d'acord 
amb la legislació de protecció de dades. 

d) Proposar i establir el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de 
l'autonomia personal, excepte en aquelles situacions en què la persona estigui 
ingressada de manera permanent en un centre de la xarxa pública. En aquests 
darrers casos, els serveis de treball social del centre de la xarxa pública han 
d'elaborar el dit programa. 

e) Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de 
l'autonomia personal quan correspongui. 

f) Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les 
intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació. 

g) Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social, 
especialment si hi ha menors. 

h) Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que 
cerquen la integració i la participació socials de les persones, les famílies, les unitats 
de convivència i els grups en situació de risc. 



 

 

i) Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de 
convivència, sens perjudici de les funcions dels serveis sanitaris a domicili. 

j) Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i 
adolescents. 

k) Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció diürna, 
tecnològica i residencial. 

l) Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa. 
m) Gestionar prestacions d'urgència social. 
n) Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones dels 

col·lectius més vulnerables. 
o) Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i comarcal i 

les altres que li siguin atribuïdes. 
p) Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals 

dels altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les 
que actuen en l'àmbit dels serveis socials. 

q) Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de persones 
afectades per causes judicials. 

 
9. L’article 20 de la LSS disposa que són prestacions del sistema públic de serveis socials 

les actuacions, les intervencions tècniques, els programes, els projectes, els mitjans i les 
ajudes econòmiques i tecnològiques que s'ofereixen a persones i que es destinen a 
complir les finalitats que estableix l'article 3 de la llei esmentada. Les prestacions del 
sistema públic de serveis socials poden ésser de servei, econòmiques o tecnològiques. 

 
10. L’article 21.1 de la LSS estableix que les prestacions de servei són els serveis i les 

intervencions acomplerts per equips professionals que tenen com a finalitat la prevenció, 
el diagnòstic, la valoració, la protecció, la promoció, l'atenció i la inserció de persones, 
d'unitats de convivència i de grups en situació de necessitat social. 

 
11. L’article 21.2 de la LSS disposa que són prestacions de servei les següents actuacions i 

intervencions acomplertes pels equips professionals: 
 

a) La informació sobre els recursos socials disponibles i sobre l'accés a aquests. 
b) L'orientació sobre els mitjans més adequats per a respondre a les necessitats 

plantejades. 
c) L'assessorament i el suport a les persones i els grups que necessiten l'actuació 

social. 
d) La valoració singularitzada i el diagnòstic social de les situacions personals, 

convivencials i familiars i de les demandes socials. 
e) La intervenció professional i el tractament social orientats al compliment de les 

finalitats dels serveis socials. 
f) La protecció jurídica i social dels menors d'edat en situació de desemparament. 
g) La protecció jurídica i social de les persones amb capacitat limitada. 
h) L'atenció residencial substitutiva de la llar. 
i) L'atenció diürna. 
j) L'atenció domiciliària. 
k) Les que s'estableixin en la Cartera de serveis socials. 

 
12. L’article 24.3 de la LSS estableix que la Cartera de serveis socials ha de definir cada 

tipus de prestació, la població a què va destinada, l'establiment o l'equip professional que 
l'ha de gestionar, els perfils i les ràtios dels professionals de l'equip, i els estàndards de 
qualitat. En tots els casos ha de garantir l'accés a les prestacions amb el suport de 
l'Administració, tenint en compte criteris de progressivitat en la renda dels usuaris. 

 



 

 

13. L’article 24.4 de la LSS disposa que les prestacions garantides són exigibles com a dret 
subjectiu d'acord amb el que estableix la Cartera de serveis socials, que ha d'incloure, 
almenys, la necessitat d'una valoració professional prèvia i d'una prova objectiva que 
n'acrediti la necessitat. 

 
14. L’Annex I, del Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis 

Socials 2010/2011, defineix els serveis bàsics d’atenció social com el conjunt organitzat i 
coordinat d’accions professionals, integrat per equips tècnics, amb l’objectiu de millorar 
el benestar social i afavorir la integració de les persones, amb l’objecte de promoure els 
mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en persones, famílies i grups socials, 
especialment si es troben en situació de risc social o d’exclusió. 

 
15. Les funcions del servei bàsic d’atenció social són definides en la Cartera de Serveis 

Socials:  
 

a) Informació, orientació i assessorament. 
b) Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió. 
c) Aplicació del tractament de suport a persones, famílies o grups. 
d) Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l’àrea 

territorial corresponent. 
e) Gestió dels serveis d’atenció domiciliària i els altres que siguin determinats per via 

reglamentària. 
f) Tramitació i seguiment de programes i prestacions que requereixin la seva 

intervenció. 
g) Tramitació de propostes de derivació als serveis socials d’atenció especialitzada. 
h) Treball social comunitari. 

 
16. L’article 31 de la LSS estableix que corresponen als municipis les competències 

següents: 
 
a) Estudiar i detectar les necessitats socials en llur àmbit territorial. 
b) Crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per altres 
administracions, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic 
corresponent. 
c) Elaborar plans d'actuació local en matèria de serveis socials i participar, si escau, en 
el pla d'actuació de l'àrea bàsica corresponent. 
d) Establir els centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi dels serveis socials 
bàsics. 
e) Complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics. 
f) Promoure la creació dels centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi dels 
serveis socials especialitzats i gestionar-los, en coordinació amb l'Administració de la 
Generalitat i l'ens local supramunicipal corresponent, d'acord amb la Cartera de serveis 
socials i el pla estratègic corresponent. 
g) Col·laborar amb l'Administració de la Generalitat en l'exercici de les funcions 
d'inspecció i control en matèria de serveis socials. 
h) Exercir les funcions que li delegui l'Administració de la Generalitat. 
i) Participar en l'elaboració dels plans i els programes de la Generalitat en matèria de 
serveis socials. 
j) Coordinar els serveis socials locals, els equips professionals locals dels altres 
sistemes de benestar social, les entitats associatives i les que actuen en l'àmbit dels 
serveis socials locals. 
k)  Les que els atribueixen les lleis. 

 



 

 

17. L’apartat segon de l’article 31 de la LSS preveu que les comarques supleixen els 
municipis de menys de vint mil habitants en la titularitat de les competències pròpies dels 
serveis socials bàsics que aquests municipis no estiguin en condicions d'assumir 
directament o mancomunadament. 

 
18. L’article 34 de la LSS estableix que les àrees bàsiques de serveis socials són la unitat 

primària de l'atenció social als efectes de la prestació dels serveis socials bàsics. L'àrea 
bàsica de serveis socials s'organitza sobre una població mínima de vint mil habitants, 
prenent com a base el municipi. 

 
L'àrea bàsica de serveis socials ha d'agrupar els municipis de menys de vint mil 
habitants. En aquest cas, la gestió correspon a la comarca o a l'ens associatiu creat 
especialment amb aquesta finalitat. 
 
Els municipis de més de vint mil habitants poden tenir més d'una àrea bàsica de serveis 
socials, en funció del nombre d'habitants i de les necessitats socials. 

 
19. La Disposició transitòria segona de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, 

disposa que mentre no s’aprovi l’organització territorial de Catalunya, les administracions 
locals i les administracions supramunicipals poden assumir les funcions que la llei 
atribueix als ens locals supramunicipals. En tot cas, s’han de respectar les competències 
que els ajuntaments i els consells comarcals tenien assumides en el moment de 
l’entrada en vigor de la llei. 

 
En aquest sentit, la Llei 4/2011, de 8 de juny, de modificació de la Llei 30/2010, de 3 
d’agost, de vegueries, per raó de la qual es modifica la disposició transitòria primera de 
la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, que resta redactada de la manera següent: 
 
"1. La constitució dels consells de vegueria, d'acord amb les demarcacions veguerials 
que defineix l'article 9, es produirà un cop hagin estat aprovades les modificacions de la 
normativa estatal a què es refereix la disposició final segona, incloses les relatives a 
l'establiment del règim electoral de la vegueria. En aquell moment, els consells de 
vegueria substituiran les diputacions provincials, d'acord amb el que determina l'article 
91.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.” 
 
Així mateix, la disposició final primera de la Llei 4/2011, de 8 de juny, sota la rúbrica 
disposició derogatòria de la Llei 30/2010, disposa que recuperen la vigència els articles 
esmentats en l'apartat 1 de la disposició derogatòria única de la Llei 30/2010, del 3 
d'agost, de vegueries. Aquests articles quedaran derogats en el moment que es 
constitueixin els consells de vegueria, d'acord amb el que estableix la disposició 
transitòria primera de la Llei 30/2010, en la redacció que li dóna l'article únic de la llei 
present. 

 
20. L’article 14.1 del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova la 

refosa de les lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de desembre, i 4/1994, de 20 
d’abril, en matèria d’assistència i serveis socials, defineix l’àrea bàsica de serveis socials 
com la unitat territorial elemental de prestació de serveis que forma part de la Xarxa 
Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública a Catalunya. 

 
21. L’annex del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, en matèria d’assistència i 

serveis socials, sota la rúbrica delimitació de les àrees bàsiques de serveis socials, 
estableix com a sector comarcal de serveis socials Vallès Oriental les següents àrees:  

 
I. Àrea bàsica de serveis socials Granollers. Correspon al municipi de Granollers. 



 

 

II. Àrea bàsica de serveis socials Mollet del Vallès. Correspon al municipi de Mollet del 
Vallès. 
III. Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental. Correspon al conjunt de 
municipis de la comarca de fins a vint mil habitants. 

 
22. L’article 15 del Decret legislatiu esmentat preveu com a funcions que es desenvolupen a 

l’àrea bàsica de serveis socials la programació dels serveis socials d’atenció primària, la 
seva zonificació i la seva ubicació, així com la prestació i gestió dels serveis socials 
d’atenció primària, mitjançant un o més equips multiprofessionals. 

 
23. L’article 26.1 del Decret legislatiu esmentat estableix que correspon als consells 

comarcals exercir les funcions que es desenvolupen en les àrees bàsiques de serveis 
socials formades per més d’un municipi. 

 
24. L’article 7.4 del Decret 27/2003, de 21 de gener, de l’atenció social primària disposa que 

correspon als consells comarcals el següent:  
 

“a) En aquelles àrees bàsiques de serveis socials formades per més d'un municipi, 
l'exercici de les funcions de programació, zonificació, ubicació, prestació i gestió dels 
serveis socials d'atenció primària, com també de coordinació dels serveis socials 
d'atenció primària del sector públic i privat d'acord amb les normes de coordinació 
dictades pel Govern de la Generalitat, i de suport informatiu, d'avaluació i estadístic a les 
tasques ordenadores i planificadores de la Generalitat. 
c) L'assessorament i la formació dels recursos humans en matèria de serveis socials i 
l'exercici d'un primer nivell de supervisió i control, sens perjudici de les competències 
atribuïdes a altres administracions.” 

 
25. L’article 59 de la LSS estableix que el sistema públic de serveis socials es finança amb 

les aportacions dels pressupostos de la Generalitat, les aportacions finalistes en serveis 
socials dels pressupostos de l'Estat, les aportacions dels pressupostos dels ajuntaments 
i d'altres ens locals, les herències intestades si correspon d'heretar a la Generalitat, les 
obres socials de les caixes d'estalvis, les aportacions d'altres entitats privades i les dels 
usuaris, en els termes que estableix aquesta llei. 

 
26. L’article 60.1 de la LSS disposa que l'Administració de la Generalitat té la responsabilitat 

de garantir els recursos necessaris perquè l'ordenació i la provisió dels serveis socials 
que estableix aquesta llei es compleixin adequadament. 

 
27. L’article 60.5 de la LSS disposa que els municipis i els altres ens locals han de consignar 

en els seus pressupostos les dotacions necessàries per a finançar els serveis socials de 
llur competència. 

 
28. L’article 60.6 de la LSS preveu que la prestació dels serveis socials de responsabilitat 

pública s'ha d'assegurar mitjançant qualsevol modalitat que garanteixi a l'usuari o 
usuària l'accés al servei, donant preferència a la dotació de serveis a tot el territori. 

 
29. L’article 62 de la LSS, preveu que els ajuntaments i l'Administració de la Generalitat 

comparteixen el finançament dels serveis socials bàsics, incloent-hi els equips de serveis 
socials, els programes i projectes, el servei d'ajuda a domicili i els altres serveis que es 
determinin com a bàsics. Sens perjudici que els serveis socials bàsics han de tendir a la 
universalitat i la gratuïtat, l'usuari o usuària pot haver de copagar el finançament de la 
teleassistència i dels serveis d'ajuda a domicili. 

 



 

 

L'aportació de la Generalitat als serveis socials bàsics s'ha de fixar en els seus 
pressupostos, d'acord amb el que estableixin el Pla estratègic de serveis socials i la 
Cartera de serveis socials, i s'ha de pagar mitjançant un conveni quadriennal amb la 
corporació local titular de l'àrea bàsica de serveis socials. Aquesta aportació no pot ésser 
inferior, en cap cas, al 66% del cost dels equips de serveis socials bàsics, dels 
programes i projectes, i dels serveis d'ajuda a domicili i de teleassistència que el Pla i la 
Cartera estableixen per a l'àmbit territorial de cada àrea bàsica de serveis socials. 

 
30. L’article 65.1 de la LSS estableix que les administracions han de garantir l'accés 

universal als serveis socials bàsics i han de tendir a la gratuïtat d'aquests, tenint en 
compte que l'usuari o usuària pot haver de copagar el finançament de la teleassistència i 
els serveis d'ajuda a domicili, d'acord amb el que estableix aquesta llei. També han de 
garantir l'accés universal a les prestacions de servei garantides i el finançament del 
mòdul social d'aquestes prestacions, d'acord amb la Cartera de serveis socials. 

 
31. La Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovada pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 

5 de març.  
 
32. L’article 41.2 de la LSS estableix que la col·laboració interadministrativa inclou 

l'establiment per conveni de fórmules de gestió conjunta dels serveis.  
 
33. L’article 25 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 preveu que correspon a la 
comarca l’exercici de les competències següents:  

 
“a) Les que li atribueix aquesta Llei en matèria de cooperació, assessorament i 
coordinació dels ajuntaments, d'acord amb el que estableix l'article 28. 
 
b) Les que li atribueixin les lleis del Parlament. L'atribució de competències per lleis 
sectorials s'ha de fer tenint en compte la tipologia de les comarques, sens perjudici de 
l'atribució directa de competències als ajuntaments dels municipis que compleixin els 
requisits mínims de població, capacitat econòmica o capacitat de gestió, d'acord amb els 
criteris objectius que estableixin les mateixes lleis sectorials. 
 
c) Les que li deleguin o li encarreguin de gestionar l'Administració de la Generalitat, la 
diputació corresponent, els municipis, les mancomunitats i les comunitats de municipis, i 
les organitzacions associatives d'ens locals regulades pels títols X i XI 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. Les delegacions o els encàrrecs de gestió han d'anar 
acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a exercir-los.” 

 
34. L’article 25.2 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, preveu que en l’àmbit de les 
seves competències, la comarca pot prestar serveis d’acord amb els requisits que 
estableix la pròpia llei. 

 
35. 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. 

 



 

 

36. 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. 

 
37. 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 de l’addenda de modificació del conveni per a la gestió 
i la prestació del servei bàsic d’atenció social amb l’Ajuntament de Cànoves i Samalús, 
d’acord amb el redactat següent:  

 
“REUNITS 

 
D’una part, el senyor Emiliano Cordero Soria, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit per la secretària accidental de la corporació, la senyora Núria Caellas i Puig.  
 
I de l’altra, el senyor Josep Cuch Codina, alcalde de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús, assistit 
pel secretari de la corporació, el senyor Francesc d’Assís Serras Ortuño. 
 
 

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 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. 
 
La secretària i el secretari 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 aquesta  addenda 
de modificació del conveni per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social, i 
 

EXPOSEN 
 

1. Que l’article 34 de la LSS estableix que les àrees bàsiques de serveis socials són la unitat 
primària de l'atenció social als efectes de la prestació dels serveis socials bàsics. D’acord 
amb aquest article, la gestió de l’àrea bàsica pels municipis de menys de vint mil habitants 
correspon a la comarca.  

 
2. Que el 30 de novembre de 2021, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el 

CONSELL COMARCAL, i l’Ajuntament de Cànoves i Samalús, en endavant l’AJUNTAMENT, 
vam formalitzar el conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació del servei bàsic 
d’atenció social en el municipi de Cànoves i Samalús.  
 



 

 

3. El 30 de març de 2022, registre d’entrada E2022004661 del CONSELL COMARCAL, 
l’AJUNTAMENT ha sol·licitat al CONSELL COMARCAL l’increment de dedicació de la figura 
del treballador social del servei bàsic d’atenció social.  
 
 

D’acord amb les manifestacions exposades, les parts expressen la seva voluntat d’establir 
aquesta addenda de modificació al conveni de col·laboració que subjecten als següents 

 
PACTES 

 
Primer. Objecte 
 
 
L’objecte d’aquesta addenda és la modificació del conveni de col·laboració per a la gestió i la 
prestació del servei bàsic d’atenció social en el municipi de Cànoves i Samalús formalitzat pel 
CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT, per ampliar-hi la dedicació del treballador social. 
 
 
Segon. Contingut de la modificació 
 
Per raó d’aquesta addenda es modifica el pacte 2.2 del CONVENI en el sentit següent:  
 
On diu:  
 
Les obligacions establertes en l’apartat 1, lletra a) d’aquest pacte, es duen a terme mitjançant el/s 
treballador/s del CONSELL COMARCAL següent/s: 
 

Municipi Perfil professional 
Hores de dedicació 
setmanals  

% dedicació en relació 
amb una jornada de 
37,5 hores 

Cànoves i 
Samalús 

Treballadors/es socials  
Educadors/es socials  
Administratius/ves  
Gestors/es PIA 

18,75 
18,75 

7,00 
2,03 

50,00% 
50,00% 
18,67% 

5,42% 

 
... 
 
Ha de dir:  
 
Les obligacions establertes en l’apartat 1, lletra a) d’aquest pacte, es duen a terme mitjançant el/s 
treballador/s del CONSELL COMARCAL següent/s:  

 

Municipi Perfil professional 
Hores de dedicació 
setmanals  

% dedicació en relació 
amb una jornada de 
37,5 hores 

Cànoves i 
Samalús 

Treballadors/es socials  
Educadors/es socials  
Administratius/ves  
Gestors/es PIA 

37,50 
18.75 

7,00 
2,03 

100,00% 
50,00% 
18,67% 

5,42% 

 
... 
 
Tercer. Efectes econòmics per l’increment de dedicació 

 

En relació amb les obligacions previstes en el pacte 2.1 lletra a) del conveni modificat mitjançant 
aquest document, l’AJUNTAMENT paga al CONSELL COMARCAL el cost real de la persona o 
les persones professionals que desenvolupin aquestes tasques, que inclourà també l’import que 
correspongui per raó de l’increment de la dedicació formalitzada mitjançant aquesta addenda, 
d’acord amb el sistema de liquidacions previst al conveni.  



 

 

 
 
Quart. Conservació del CONVENI 
 
El contingut del conveni es manté vigent en tot allò que no hagi estat modificat per aquesta 
addenda. 
 
Cinquè. Vigència 
 
Aquesta addenda entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes fins a la 
finalització del conveni que modifica. 
 
Sisè. Jurisdicció 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquesta addenda 
seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Les parts, després de llegir l’addenda de modificació, mostren la seva conformitat, ratifiquen el 
seu contingut i la signen.” 
 

2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Cànoves i Samalús.” 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 24.50 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 26 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS 
 
14. Modificar l'acord de Ple de 23 de març de 2022, d'aprovació del contingut específic 
del conveni amb els ajuntaments de  Cardedeu i Vallgorguina per a la prestació 
d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació 
corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les 
bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació 
i a la Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria 
anticipada per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i 
Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Promoció Econòmica i Estudis, de 18 de maig de 2022, que 
és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 5 de maig de 2022, el gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental, senyor Carles 

Fernández Pérez, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 9 de setembre de 2021, s’aprovà l’Ordre EMT/176/2021, per la qual s'aproven les bases 

reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC - Treball i 
Formació), en endavant l’ORDRE.  

 
2. El 31 de setembre de 2021 surt publicada al DOGC, núm. 8575, la Resolució EMT/3879/2021, de 

22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022, en relació amb 
les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP (SOC – 
TRFO EELL REACT) (ref. BDNS 603468). Regulada per l'Ordre EMT/176/2021, de 9 de 

http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202205251903000000_FH.mov&topic=17


 

 

setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del 
Programa Treball i Formació. En endavant la RESOLUCIÓ. 
 

3. Les actuacions subvencionables són: 
 
3.1 Actuació d'experiència laboral, contractacions de 12 mesos a jornada completa. 
3.2 Actuació d’acompanyament d'acord amb la base 5.3 de l'annex 1 de l’ORDRE. 

 
4. 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:  

 
1.    Administració electrònica i gestió de la informació 
2.    Capacitació telemàtica de la ciutadania. 
3.    Campanya de desforestació al Vallès Oriental 
4.    El Vallès verd 
5.    Fem lluir el Vallès Oriental! 
6.    Servei temporal de suport a les llars 
7.    Campanyes informatives de conscienciació a la ciutadania 
8.    Reforcem l’educació de la infància i el jovent.  
9.    Suport al benestar comunitari i social. 

 
El detall dels projectes és el següent:  

 
 

1, Administració electrònica i gestió de la informació 
El Consell Comarcal aposta per la modernització administrativa per la qual cosa oferim als municipis de la comarca 
la possibilitat de convertir en una realitat ‘l’administració sense papers’. 

Objectiu 
Afavorir la modernització administrativa, oferint als municipis de la comarca el suport en aquest 
procés a través dels treballadors i treballadores del present Programa. 

Actuacions 

 Actualització base de dades: comerços, teixit associatiu, dades dels Serveis Locals 
d’Ocupació. 

 Digitalització dels arxius municipals. 
 Campanyes de suport a la ciutadania per a la gestió digital amb les administracions 

públiques. 

Perfil del lloc 
de treball 

Auxiliars administratius, amb i sense atenció al públic. 

Tasques 

 Escaneig de documentació. 
 Inventariat de l’arxiu. 
 Catalogació de documents. 
 Registre d’informació a bases de dades. 
 Tasques administratives genèriques. 
 Suport a la ciutadania per a l’administració digital. 

Espais 
d’actuació 

Equipaments i arxius municipals, biblioteques, Consell Comarcal del Vallès Oriental 

 
 

2.Capacitació telemàtica de la ciutadania. 
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. Aquests canvis s’han 
incorporat al funcionament habitual de les administracions i generen diferències en l’accés que amb aquest projecte 



 

 

el Consell Comarcal busca compensar. 

Objectiu Capacitar les persones per a saber fer les seves gestions telemàticament de manera autònoma. 

Actuacions 
 Atenció a la ciutadania i informació sobre les tramitacions telemàtiques. 
 Formació individualitzada per tal de dotar a les persones dels coneixements necessaris. 
 Elaboració de manuals i protocols. 

Perfil del lloc 
de treball 

Capacitadors/es en gestions telemàtiques 

Tasques 

 Atenció personalitzada 
 Atenció telefònica  
 Elaboració de manuals i protocols 
 Impartició de píndoles formatives individuals i grupals 

Espais 
d’actuació 

Teletreball, Consell Comarcal del Vallès Oriental, equipaments municipals. 

 
 

 

3.Campanya de desforestació al Vallès Oriental 
Per tal de donar suport a les administracions locals, amb aquesta actuació treballem per la millora del medi 
ambient, en projectes puntuals d’actuacions forestals. 

Objectiu Reforçar el manteniment d’espais forestals per la prevenció riscos d’incendis i altres incidents. 

Actuacions 
 Suport a la poda de l'arbrat. 
 Neteja boscos per risc caigudes. 
 Manteniment de boscos. 

Perfil del lloc 
de treball 

Peó/peona forestals. 

Tasques 

 Neteja preventiva 
 Segar 
 Desherbar 
 Desbrossar 
 Poda 
 Tala i processat d’arbres 
 Desembosc 

Espais 
d’actuació 

Boscos, passejos fluvials, rieres i torrents, talussos, passejos, camins i carrers, barris i 
urbanitzacions. 

 
 

4. El Vallès verd 
Els espais verds de la comarca són elements fonamentals en una bona qualitat de vida per a la ciutadania i els 
seus i les seves visitants. En aquesta actuació, donem suport a les administracions locals, dins d’esdeveniments, i 
en la millora d’aquests espais. 

Objectiu 
Realitzar campanyes puntuals de manteniment i millora dels espais verds del Vallès Oriental, per 
tal de que la ciutadania en puguin gaudir. 



 

 

Actuacions 
 Manteniment dels carrers i zones verdes per esdeveniments puntuals. 
 Neteja de reforç d’espais verds de la comarca. 
 Posada en marxa i manteniment d’horts escolars. 

Perfil del lloc 
de treball 

Peó/peona de jardineria. 

Tasques 

 Segar 
 Esporgar 
 Netejar i recollir 
 Plantar i adobar 
 Desherbar 
 Desbrossar 
 Poda 
 Reg 

Espais 
d’actuació 

Parcs i jardins, places, passejos fluvials, rieres i torrents, passejos, camins i carrers, barris i 
urbanitzacions, edificis i espais públics. 

 
 

5. Fem lluir el Vallès Oriental! 
Amb aquesta actuació ens proposem promoure la millora dels elements patrimonials de la comarca, així com 
l’accessibilitat i conservació dels espais públics. 

Objectiu 
Rehabilitar, condicionar i  fer accessibles espais públics concrets, espais turístics i monuments, 
per tal que llueixin bonics i segurs per a la ciutadania. 

Actuacions 

 Neteja de cementiris i/o solars abandonats. 
 Neteja i condicionament d’equipaments per a esdeveniments. 
 Eliminació de barreres arquitectòniques. 
 Rehabilitació i manteniment d'espais patrimonials del Vallès Oriental.  
 Manteniment d'itineraris turístics d'abast comarcal. 
 Rehabilitació d’equipaments de serveis a la ciutadania. 

Perfil del lloc 
de treball 

Peó/peona de neteja 
Peó/peona d’obra 

Tasques 

Peó/na de neteja: 
 Neteja de la via pública 
 Neteja del mobiliari de parcs, places i carrers 
 Neteja de terres i mobiliari als equipaments 
 Neteja de vidres 

 
Peó/peona d’obra 
 Càrrega i transport de materials de construcció 
 Realització de barreges. 
 Retirada de runes i altres materials. 
 Suport en reformes dels espais de les actuacions. 

Espais 
d’actuació 

Via pública, equipaments i edificis municipals, parcs. 

 
 

 

6. Servei temporal de suport a les llars 
Aquesta actuació pretén oferir a les llars on s’han detectat persones amb especials necessitats (per risc social o per 



 

 

dependència) un servei de millora de l’habitabilitat i de la qualitat de vida. Es tracta d’un servei per aquelles 
persones que no requereixen una actuació continuada, sinó una millora per tal de posar-se al dia en el 
manteniment de la llar. 

Objectiu 
Oferir en aquelles llars on es detecten necessitats especials d’atenció, sigui per dependència o 
per situació de risc social, actuacions puntuals de millora de la llar i, d’acompanyament i neteja. 

Actuacions 
 Acompanyaments a gestions i visites mèdiques a persones grans i persones amb 

dependència. 
 Neteja i manteniment general de l’habitatge. 

Perfil del lloc 
de treball 

Auxiliar de la llar 

Tasques 
 Neteja de domicilis. 
 Detecció d’altres necessitats i informació als serveis socials. 
 Acompanyament a gestions i visites mèdiques. 

Espais 
d’actuació 

Domicilis particulars. 

 
 

7. Campanyes informatives de conscienciació a la ciutadania 
Amb aquest projecte, el Consell Comarcal es proposa promoure la convivència, així com el reforçament de les 
xarxes tant associatives com productives, a través de l’actualització de les dades i la difusió d’actituds cíviques. 

Objectiu 

Recollir informació municipal i de la comarca. 
Oferir informació a la ciutadania sobre diferents campanyes específiques, com ara sobre 
recollida selectiva, cens d’animals domèstics, etc., i sobre el bon ús dels equipaments i espais 
públics. 

Actuacions 

 Recollida d’informació del territori: cens de polígons, avaluació de necessitats de la 
població, etc. 

 Campanyes de conscienciació a la ciutadania. 
 Suport a l’atenció a l’usuari als equipaments municipals. 

Perfil del lloc 
de treball 

Agents cívics/ques. 
Ajudants de consergeria. 

Tasques 

 Informar sobre ordenances locals de civisme i convivència. 
 Conscienciació a la ciutadania sobre diverses aspectes de civisme. 
 Col·laboració en la recollida d’informació sobre l’ús de l’espai públic i altres dades 

municipals. 
 Informació al públic sobre serveis i usos dels equipaments municipals i programes. 
 Altres tasques complementàries d’atenció a la ciutadania. 

Espais 
d’actuació 

Espai públic (places, parcs i carrers), instal·lacions i equipaments municipals (escoles, museus, 
OACs). 

 
 

8. Reforcem l’educació de la infància i el jovent.  
 
L’educació de la infància i el jovent és el resultat de la participació de diversos agents: l’escola, la família, la 
comunitat, les administracions. Degut als canvis en l’ús de les TIC en educació, aquelles famílies amb menys 



 

 

recursos per traslladar els coneixements als seus infants i joves es troben en desavantatge.  
El Consell Comarcal es proposa amb aquest projecte compensar aquestes diferències donant suport a les famílies, 
i als i a les alumnes. 

Objectiu 
Oferir suport telemàtic i presencial en les tasques educatives als estudiants, gamificació  de 
l’aprenentatge i implicació familiar en el procés d’aprenentatge dels fills i filles. 

Actuacions 

 Suport i acompanyament telemàtic i presencial en el procés d’aprenentatge dels i de les 
participants. 

 Seguiment de les tasques acadèmiques. 
 Contacte i capacitació telemàtica de les famílies per acompanyar els i les menors en el seu 

procés educacional. 

Perfil del lloc 
de treball 

Educador/a de reforç escolar 

Tasques 

 Trucades telefòniques i videoconferències 
 Acompanyament individualitzat i grupal d’alumnes 
 Resolució de dubtes en les tasques acadèmiques 
 Elaboració de tutorials sobre el funcionament de les plataformes telemàtiques per al 

seguiment del curs 
 Suport a les famílies per l’acompanyament educatiu 

Espais 
d’actuació 

Consell Comarcal, ajuntaments, teletreball.  

 
 

9. Suport al benestar comunitari i social. 
En els àmbits escolars, comunitaris i socials, l’accés i l’ús dels serveis públics pot requerir el suport de personal 
addicional. En aquells esdeveniments en que la participació augmenta notablement sorgeix la necessitat de facilitar 
l’ús dels serveis per part de la infància, les persones amb dependència o amb necessitats especials. 

Objectiu 
Donar suport a l’atenció de persones amb especials necessitats i la seva participació en 
esdeveniments o activitats de caràcter públic. 

Actuacions 
 Acompanyament i suport en l’ús dels espais públics. 
 Control d’accessos i desplaçaments en esdeveniments. 
 Recolzament dels serveis municipals en l’atenció de persones amb especials necessitats. 

Perfil del lloc 
de treball 

Assistent comunitari 

Tasques 
 Suport en l’atenció a persones amb especials necessitats. 
 Recolzament en l’accessibilitat dels espais municipals i espais públics. 
 Reforç en esdeveniments i espais d’alta concentració de públic 

Espais 
d’actuació 

Consell Comarcal del Vallès Oriental, equipaments municipals, via pública. 

 

 
 

5. El 27 de gener de 2022, el CONSELL COMARCAL ha presentat la sol·licitud de subvenció del 
programa Treball i Formació corresponent a la RESOLUCIÓ. 

 



 

 

6. L’Ajuntament de Cardedeu, comunicà al CONSELL COMARCAL, la sol·licitud d’assistència 
tècnica al projecte que s’indica a continuació: 

 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte Durada Total 

Ajuntament de Cardedeu Capacitació telemàtica de la ciutadania 12 1 

 
  
7. L’Ajuntament de Vallgorguina, comunicà al CONSELL COMARCAL, la sol·licitud d’assistència 

tècnica al projecte que s’indica a continuació: 
 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte Durada Total 

Ajuntament de Vallgorguina Administració electrònica i gestió de la informació 12 1 

 
 
8. El 23 de març de 2022 el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va acordar aprovar el 

contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb els ajuntaments esmentats en el marc 
de la convocatòria anticipada per l’any 2022 del Programa Treball I Formació, línies MG52, 
PRGC i PANP. 

 
9. Entre els mesos de març i maig de 2022 es van seleccionar les persones treballadores que 

presten servei en el marc del Programa Treball i Formació. Durant la selecció, el lloc de treball de 
capacitadors/es en gestions telemàtiques, per prestar l’assistència tècnica a Cardedeu, i el lloc 
de treball d’auxiliar administratiu/va, per prestar l’assistència tècnica a Vallgorguina, no van poder 
ser coberts per manca de candidatures amb els requisits i les competències necessàries pel lloc 
de treball. 
 

10. El 25 d’abril de 2022 l’Ajuntament de Vallgorguina sol·licita un canvi d’assistència tècnica, 
registre d’entrada E2022005834, demanant l’assistència tècnica corresponent al projecte “Fem 
lluir el Vallès Oriental!”, en l’ocupació de peó/na d’obres, en substitució de l’assistència tècnica 
corresponent al projecte “Administració electrònica i gestió de la informació”. 
 

11. El 27 d’abril de 2022 l’Ajuntament de Cardedeu sol·licita un canvi d’assistència tècnica, registre 
d’entrada E2022005947, demanant l’assistència tècnica corresponent al projecte “Administració 
electrònica i gestió de la informació”, en l’ocupació d’auxiliar administratiu/va, en substitució de 
l’assistència tècnica corresponent al projecte “Capacitació telemàtica de la ciutadania”. 
 

12. El 29 d’abril de 2022, el director del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya resol atorgar al 
Consell Comarcal del Vallès Oriental el total de la subvenció sol·licitada. 
 

13. Per tot això cal modificar l’acord d’aprovació del contingut i signatura dels convenis del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental amb l’Ajuntament de Cardedeu i amb l’Ajuntament de Vallgorguina 
en el marc de la convocatòria anticipada per l’any 2022 del Programa Treball I Formació, línies 
MG52, PRGC i PANP, en el sentit següent: 
 

A la part expositiva del conveni amb l’Ajuntament de Cardedeu, on diu: 
 

“ 
11. L’Ajuntament de Cardedeu, 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:  

 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte Durada Total 

Ajuntament de Cardedeu Capacitació telemàtica de la ciutadania 12 1 



 

 

 
“ 

Ha de dir: 
 

“ 
11. L’Ajuntament de Cardedeu, 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:  

 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte Durada Total 

Ajuntament de Cardedeu 
Administració electrònica i gestió de la 
informació 

12 1 

 
“ 

Al pacte primer, on diu: 
 

“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 projecte supralocal “Capacitació telemàtica de la 
ciutadania” en el marc de la realització del programa Treball i Formació regulat a 
l’ORDRE i a la RESOLUCIÓ.” 

 
Ha de dir: 
 

“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 projecte supralocal “Administració electrònica i 
gestió de la informació” en el marc de la realització del programa Treball i Formació 
regulat a l’ORDRE i a la RESOLUCIÓ..” 

 
Al pacte segon, on diu: 
 

“ 
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:  
 

 
 

Nom del projecte Durada 
Nombre 
d'assistències 

Capacitació telemàtica de la ciutadania 12 1 

 “ 

 
Ha de dir: 
 

“ 
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:  

 

Nom del projecte Durada 
Nombre 
d'assistències 

Administració electrònica i gestió de la 
informació 12 

1 

 “ 
 



 

 

Al pacte cinquè, on diu: 
 

“ 
1. La previsió del total del cost de l’assistència per l’AJUNTAMENT és la següent: 

 

Nom del 
projecte Durada 

 
Nombre 
d'assist
ències 
sol·licit
ades 

Previsió 
10% de 
cofinança
ment  

Previsió cost 
treballadors  

 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 

Capacitació 
telemàtica de 
la ciutadania 

12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

 
“ 

 
Ha de dir: 
 

“ 
1. La previsió del total del cost de l’assistència per l’AJUNTAMENT és la següent: 

 
 
 

Nom del 
projecte Durada 

 
Nombre 
d'assist
ències 
sol·licit
ades 

Previsió 
10% de 
cofinança
ment  

Previsió cost 
treballadors  

 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 

Administraci
ó electrònica 
i gestió de la 
informació 

12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

 

“ 
 
I on diu: 
 

“ 
4. No més enllà de l’1 de maig de 2022, 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:  

 

 
 
 
 
“ 
 
Ha de dir: 
 

“ 
4. No més enllà de l’1 de maig de 2022, l’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL 

Nom del projecte 
Previsió del total 
del cost  

20% de la previsió del total 
del cost  

Capacitació telemàtica de la 
ciutadania 

22.172,12 € 
       4.434,42 € 



 

 

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:  

 

 
 
 
 

“ 
 
A la part expositiva del conveni amb l’Ajuntament de Vallgorguina, on diu: 
 

“ 
12. L’Ajuntament de Vallgorguina, 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:  

 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte Durada Total 

Ajuntament de Vallgorguina Administració electrònica i gestió de la informació 12 1 

 
“ 
 

Ha de dir: 
 

“ 
12. L’Ajuntament de Vallgorguina, 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:  

 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte Durada Total 

Ajuntament de Vallgorguina Fem lluir el Vallès Oriental! 12 1 

 
“ 

 
Al pacte primer, on diu: 
 

“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 projecte supralocal “Administració electrònica i 
gestió de la informació” en el marc de la realització del programa Treball i Formació 
regulat a l’ORDRE i a la RESOLUCIÓ.” 

 
Ha de dir: 
 

“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 projecte supralocal “Fem lluir el Vallès Oriental!” 
en el marc de la realització del programa Treball i Formació regulat a l’ORDRE i a la 
RESOLUCIÓ..” 

 
Al pacte segon, on diu: 
 

“ 

Nom del projecte 
Previsió del total 
del cost  

20% de la previsió del total 
del cost  

Administració electrònica i gestió 
de la informació 

22.172,12 € 
       4.434,42 € 



 

 

3. 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:  

 

Nom del projecte Durada 
Nombre 
d'assistències 

Administració electrònica i gestió de 
la informació 12 

1 

 “ 
 
Ha de dir: 
 

“ 
3. 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:  

 

Nom del projecte Durada 
Nombre 
d'assistències 

Fem lluir el Vallès Oriental! 12 1 

 “ 
 
Al pacte cinquè, on diu: 
 

“ 
2. La previsió del total del cost de l’assistència per l’AJUNTAMENT és la següent: 

 

Nom del 
projecte Durada 

 
Nombre 
d'assist
ències 
sol·licit
ades 

Previsió 
10% de 
cofinança
ment  

Previsió cost 
treballadors  

 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 

Administraci
ó electrònica 
i gestió de la 
informació 

12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

 
“ 
 
Ha de dir: 
 

“ 
2. La previsió del total del cost de l’assistència per l’AJUNTAMENT és la següent: 

 

Nom del 
projecte Durada 

 
Nombre 
d'assist
ències 
sol·licit
ades 

Previsió 
10% de 
cofinança
ment  

Previsió cost 
treballadors  

 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 

Fem lluir el 
Vallès 
Oriental! 

12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

 

“ 
 



 

 

I on diu: 
 

“ 
5. No més enllà de l’1 de maig de 2022, 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:  

 

 
 
 
 

“ 
 
Ha de dir: 
 

“ 
6. No més enllà de l’1 de maig de 2022, 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:  

 

 
 
 
 

“ 
 

14. Aquestes modificacions del conveni no impliquen modificacions de pressupost. 
 
 

Per tant, PROPOSO,      
 
Única. Modificar l’acord d’aprovació del contingut i signatura dels convenis del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental amb l’Ajuntament de Cardedeu i amb l’Ajuntament de Vallgorguina en el marc de la 
convocatòria anticipada per l’any 2022 del Programa Treball I Formació, línies MG52, PRGC i PANP, 
en els termes exposats en aquest informe.” 
 

2. El 18 de maig de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 
dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 

FONAMENTS DE DRET  
 

1. L’acord de Ple de 23 de març de 2022, d’aprovació del contingut i la signatura d’un 
conveni de col·laboració amb els ajuntaments de Cardedeu i Vallgorguina, per a la 
prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i 
Formació corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven 
les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i 
Formació i a la Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la 
convocatòria anticipada per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa 
Treball i Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP, i l’acord d’aprovació de llur 
contingut específic.  
 

2. L’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC - Treball i 
Formació), en endavant l’ORDRE.  
 

Nom del projecte 
Previsió del total 
del cost  

20% de la previsió del total 
del cost  

Administració electrònica i gestió 
de la informació 

22.172,12 € 
       4.434,42 € 

Nom del projecte 
Previsió del total 
del cost  

20% de la previsió del total 
del cost  

Fem lluir el Vallès Oriental! 22.172,12 €        4.434,42 € 



 

 

3. La Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria 
anticipada per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i 
Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP, en endavant la RESOLUCIÓ. 
 
L’article 1 de la RESOLUCIÓ disposa que aquesta té per objecte obrir la convocatòria 
anticipada per a l'any 2022, de les línies MG52, PRGC i PANP, per a la presentació de 
sol·licituds per a la concessió de les subvencions previstes en l'annex 1 de l'ORDRE.  
 
Les actuacions subvencionables, d'acord amb la base 2 de l'annex 1 de de l'Ordre 
EMT/176/2021, de 9 de setembre, són les següents: 
 
-  Actuació de contractació laboral 
 
Aquesta actuació es desenvolupa d'acord amb la base 5.1 de l'annex 1 de l'ORDRE. 
 
Els contractes tenen una durada de 12 mesos a jornada completa. 
 
-  Actuació d'acompanyament 
Aquesta actuació es desenvolupa d'acord amb la base 5.3 de l'annex 1 de l’ORDRE, i té 
caràcter obligatori. 
 
L'article 15.4 de la RESOLUCIÓ determina les hores d'acompanyament a subvencionar 
en cada projecte. 
 

4. D’acord amb el que estableix l’article 3 de la RESOLUCIÓ, poden ser entitats 
beneficiàries de les subvencions, d'acord amb la base 3.1 de l'annex 1 de l’ORDRE, 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 
que especifica l'annex 1 de la RESOLUCIÓ. 
 

5. D’acord amb el que estableix l’article 5 de la RESOLUCIÓ, podran ser persones 
destinatàries de les subvencions les recollides a la base 6 de l'annex 1 de l’ORDRE. 

 
Per aquesta convocatòria, els requisits específics de les persones destinatàries de 
cadascuna de les línies són: 

 
-  Línia MG52 

 
Poden participar les persones de 52 anys o més que estiguin en situació d'atur inscrites 

com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO). 
 

- Línia PRGC 
 
Poden participar les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a 

demandants d'ocupació no ocupades (DONO), destinatàries de la renda garantida de 
ciutadania. En el supòsit en què en l'àmbit territorial de l'entitat beneficiària no hi hagi 
suficients persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania que s'adeqüin al 
lloc de treball a cobrir per l'entitat beneficiària, es consideren també persones 
destinatàries d'aquesta línia, aquelles que hagin sol·licitat la prestació de la renda 
garantida de ciutadania en els sis mesos anteriors a la publicació d'aquesta Resolució. 

 
Només es pot formalitzar un contracte de treball per unitat familiar amb càrrec a aquesta 

línia. 



 

 

 
- Línia PANP 

 
Poden participar les persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no 

perceptores de prestació per desocupació. 
 
Per aquesta 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. 

 
Les persones destinatàries d'aquesta Resolució, hauran de complir els requisits 

específics en el moment de la selecció, 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. 

 
6. L’annex 1 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:  

 
- Línia MG52: 19 contractes de 12 mesos de durada. 
- Línia PRGC: 15 contractes de 12 mesos de durada. 
- Línia PANP: 15 contractes de 12 mesos de durada 

 
7. 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.  

 
8. 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.  

 
9. 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.  

 
10. 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.  

 
11. 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.  

 



 

 

12. 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.  

 
13. 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.  

  
14. 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.  
 

15. 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. 

 
16. 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.  

 
17. 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 la modificació de l’acord de Ple de 23 de març de 2022, d’aprovació del contingut 

específic del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Cardedeu per a la prestació 
d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació 
corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació i a la 
Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria 



 

 

anticipada per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i 
Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP, d’acord amb el redactat següent:  

 
a) En relació amb el pacte primer del conveni, on diu:  

 
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 projecte supralocal “Capacitació telemàtica de la 
ciutadania” en el marc de la realització del programa Treball i Formació regulat a 
l’ORDRE i a la RESOLUCIÓ. 
 
Ha de dir: 
 
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 projecte supralocal “Administració electrònica i 
gestió de la informació” en el marc de la realització del programa Treball i Formació 
regulat a l’ORDRE i a la RESOLUCIÓ.” 

 
 

b) En relació amb l’expositiu 11è i el pacte 2.2 del conveni, on diu:   
 
 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte Durada 
Nombre 
d’assistències 

Ajuntament de Cardedeu Capacitació telemàtica de la ciutadania 12 1 

 
 

Ha de dir:  
 
 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte Durada Total 

Ajuntament de Cardedeu Administració electrònica i gestió de la informació 12 1 



 

 

 

c) En relació amb el pacte 5.1 del conveni, on diu:  
 
 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte Durada 
Nombre 
d'assistències 
sol·licitades 

Previsió del 
10% de 
cofinançament  

Previsió cost 
treballadors 

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 
cost total  

Ajuntament de Cardedeu Capacitació telemàtica de la ciutadania 12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

 
 
 
Ha de dir:  
 
 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte Durada 
Nombre 
d'assistències 
sol·licitades 

Previsió del 
10% de 
cofinançament  

Previsió cost 
treballadors 

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 
cost total  

Ajuntament de Cardedeu Administració electrònica i gestió de la informació 12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  



 

 

 

d) En relació amb el pacte 5.4 del conveni, on diu:  
 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte 
 Previsió del total 
del cost 

 20% de la previsió del 
total del cost 

Ajuntament de Cardedeu 
Capacitació telemàtica de la 

ciutadania 
     22.172,12 €         4.434,42 €  

 
 
Ha de dir:  
 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte 
 Previsió del total 
del cost 

 20% de la previsió del 
total del cost 

Ajuntament de Cardedeu 
Administració electrònica i gestió de la 
informació 

 
     22.172,12 €         4.434,42 €  

 
 
 
2. Aprovar la modificació de l’acord de Ple de 23 de març de 2022, d’aprovació del contingut 

específic del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vallgorguina per a la prestació 
d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació 
corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació i a la 
Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada 
per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies 
MG52, PRGC i PANP, d’acord amb el redactat següent:  

 
 

a) En relació amb el pacte primer del conveni, on diu:  
 
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 projecte supralocal “Administració electrònica i 
gestió de la informació” en el marc de la realització del programa Treball i Formació 
regulat a l’ORDRE i a la RESOLUCIÓ. 

 
Ha de dir: 
 
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 projecte supralocal “Fem lluir el Vallès Oriental!” 
en el marc de la realització del programa Treball i Formació regulat a l’ORDRE i a la 
RESOLUCIÓ. 

 
 



 

 

 
b) En relació amb l’expositiu 11è i el pacte 2.2 del conveni, on diu:   

 
 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte Durada 
Nombre 
d’assistències 

Ajuntament de Vallgorguina Administració electrònica i gestió de la informació 12 1 

 
 

Ha de dir:  
 
 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte Durada Total 

Ajuntament de Vallgorguina Fem lluir el Vallès Oriental! 12 1 



 

 

 

c) En relació amb el pacte 5.1 del conveni, on diu:  
 
 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte Durada 
Nombre 
d'assistències 
sol·licitades 

Previsió del 
10% de 
cofinançament  

Previsió cost 
treballadors 

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 
cost total  

Ajuntament de Vallgorguina Administració electrònica i gestió de la informació 12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

 
 
 
Ha de dir:  
 
 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte Durada 
Nombre 
d'assistències 
sol·licitades 

Previsió del 
10% de 
cofinançament  

Previsió cost 
treballadors 

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 
cost total  

Ajuntament de Vallgorguina Fem lluir el Vallès Oriental! 12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  



 
 
 

 

 
 

 

d) En relació amb el pacte 5.4 del conveni, on diu:  
 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte 
 Previsió del total 
del cost 

 20% de la previsió del 
total del cost 

Ajuntament de Vallgorguina 
Administració electrònica i gestió de la 
informació      22.172,12 €         4.434,42 €  

 
 
Ha de dir:  
 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte 
 Previsió del total 
del cost 

 20% de la previsió del 
total del cost 

Ajuntament de Vallgorguina Fem lluir el Vallès Oriental!      22.172,12 €         4.434,42 €  

 
 

3. Notificar aquests acords als ajuntaments interessats.” 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 25.29 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 26 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 
15. Declarar l’edifici de l’Escola de les monges filipenses del municipi de Sant Esteve 
de Palautordera com a bé cultural d'interès local. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Serveis Personals, de 18 de maig de 2022, que és el que 
segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS  
  
1. L’1 de febrer de 2022, mitjançant el Decret de Presidència núm. 2022PRES000054, 

s’aprovà el següent:  
 

1. Iniciar l'expedient per a la declaració de bé cultural d’interès local relativa a l’edifici de 
l’Escola de les monges filipenses de Sant Esteve de Palautordera (Casa de les 
Monges) i llur inclusió al catàleg del patrimoni cultural català, d'acord amb la 
descripció del bé i plànol de delimitació que consten en l'expedient. 

 
2. Obrir un període d'informació pública de trenta dies mitjançant la publicació d’aquest 

acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya durant el qual poden 
presentar-se les al·legacions que s’estimin oportunes.  

 
3. Notificar aquest Decret a l’Ajuntament atorgant-li un període d’audiència de 10 dies 

hàbils a l'efecte que pugui presentar les al·legacions i els documents que estimi 
pertinents. 

http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202205251903000000_FH.mov&topic=18


 
 
 

 

 
 

 
4. Notificar aquest Decret a l’Ajuntament Sant Esteve de Palautordera.   

 
2. El  3 de febrer de 2022, registre de sortida S2022001813 del Consell Comarcal del 

Vallès Oriental, s’ha notificat a l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera el Decret de 
Presidència relacionat en l’epígraf precedent, registre d’entrada 2022-E-RC-167.  
 

3. El 2 de març de 2022, s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, CVE-
DOGC-A-22054099-2022,  l’anunci de l’inici de l'expedient per a la declaració de l'edifici 
de l'Escola de les monges filipenses de Sant Esteve de Palautordera (Casa de les 
Monges) com a bé cultural d'interès local i llur inclusió al catàleg del patrimoni cultural 
català i s’ha donat un termini de 30 dies pel tràmit d’informació pública.  

 
4. Transcorregut el termini d’audiència i el termini d’informació pública, no consta la 

presentació de cap al·legació ni documentació al registre del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental i per tant res no obsta a l’aprovació de la declaració de l'edifici de l'Escola 
de les monges filipenses de Sant Esteve de Palautordera (Casa de les Monges) com a 
bé cultural d'interès local i llur inclusió al catàleg del patrimoni cultural català, d'acord 
amb la descripció del bé i plànol de delimitació que consten en l'expedient. 

 
5. El 18 de maig de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.  
 
2. El Text refós de la Llei de l’organització comarcal del Catalunya, aprovat pel Decret 

legislatiu 4/2003, de 4 de novembre.  
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Declarar l'edifici de l'Escola de les monges filipenses de Sant Esteve de Palautordera 

(Casa de les Monges) com a bé cultural d'interès local, d'acord amb la descripció del bé i 
plànol de delimitació que consten en l'expedient. 
 

2. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari 
Oficial de la Generalitat.  

 
3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera. 
 
4. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat perquè en faci la 

inscripció en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català.” 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 26.20 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 26 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 

http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202205251903000000_FH.mov&topic=19


 
 
 

 

 
 

16. Declarar la Rectoria de Santa Maria de Martorelles (poblat ibèric) del municipi de 
Santa Maria de Martorelles com a bé cultural d'interès local. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Serveis Personals, de 18 de maig de 2022, que és el que 
segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS  
  
1. L’1 de febrer de 2022, mitjançant el Decret de Presidència núm. 2022PRES000053, 

s’aprovà el següent:  
 
1. Iniciar l'expedient per a la declaració de bé cultural d’interès local relativa a la Rectoria 
de Santa Maria de Martorelles i llur inclusió al catàleg del patrimoni cultural català, 
d'acord amb la descripció del bé i plànol de delimitació que consten en l'expedient. 
 
2. Obrir un període d'informació pública de trenta dies mitjançant la publicació d’aquest 
acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya durant el qual poden presentar-se 
les al·legacions que s’estimin oportunes.  
 
3. Notificar aquest Decret al senyor Domingo Milà Plans, el qual consta com a propietari 
de l’immoble d’acord amb la informació facilitada per l’Ajuntament de Santa Maria de 
Martorelles, i a l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles, atorgant-los un període 
d’audiència de 10 dies hàbils a l'efecte que puguin presentar les al·legacions i els 
documents que estimin pertinents. 
 

2. El 3 de febrer de 2022, registre de sortida S2022001808 del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, s’ha notificat al senyor Domingo Milà Plans el Decret de Presidència relacionat 
en l’epígraf precedent. El senyor Domingo Milà Plans accedeix a la notificació 10 de 
febrer de 2022.  
 

3. El 3 de febrer de 2022, registre de sortida núm. S2022001809 del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, s’ha notificat a l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles, registre 
d’entrada 2022-E-RC-127 el Decret de Presidència relacionat al punt primer d’aquesta 
relació de fets.  

 
4. El 2 de març de 2022, s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, CVE-

DOGC-A-22054101-2022, l’anunci de l’inici de l'expedient per a la declaració de bé 
cultural d'interès local relativa a la Rectoria de Santa Maria de Martorelles i llur inclusió al 
catàleg del patrimoni cultural català i s’ha donat un termini de 30 dies pel tràmit 
d’informació pública.  

 
5. Transcorregut el termini d’audiència atorgat al senyor Domingo Milà Plans i a 

l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles i el termini d’informació pública, no consta la 
presentació de cap al·legació ni documentació al registre del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental i per tant res no obsta a l’aprovació de la declaració de la Rectoria de 
Santa Maria de Martorelles com a bé cultural d'interès local i llur inclusió al catàleg del 
patrimoni cultural català, d'acord amb la descripció del bé i plànol de delimitació que 
consten en l'expedient. 

 
6. El 18 de maig de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 



 
 
 

 

 
 

 
1. La Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.  
 
2. El Text refós de la Llei de l’organització comarcal del Catalunya, aprovat pel Decret 

legislatiu 4/2003, de 4 de novembre.  
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Declarar la Rectoria de Santa Maria de Martorelles com a bé cultural d'interès local, 

d'acord amb la descripció del bé i plànol de delimitació que consten en l'expedient. 
 

2. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari 
Oficial de la Generalitat.  

 
3. Notificar aquest acord al senyor Domingo Milà Plans i a l’Ajuntament de Santa Maria de 

Martorelles.  
 

4. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat perquè en faci la 
inscripció en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català.” 

 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 27.13 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 26 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
17. Acceptar la renúncia de l'Ajuntament de Fogars de Montclús al conveni de 
col·laboració per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en el marc 
de la realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre 
TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions destinades a la posada en marxa d’aquest Programa, i a la 
Resolució EMT/3721/2021, de 16 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a 
l'any 2021, per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al 
Programa referent d'ocupació juvenil. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Serveis Personals, de 18 de maig de 2022, que és el que 
segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 3 de maig de 2022, la cap de l'Àrea de Serveis Personals, senyora Josefa Recio 

Corral, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 23 de març de 2022, en sessió ordinària, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va 

prendre, entre d’altres, l’acord següent: 
“13. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb diversos 
ajuntaments per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en el marc de la 
realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018, de 
29 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions destinades a la posada en marxa d’aquest Programa, i a la Resolució 

http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202205251903000000_FH.mov&topic=20


 
 
 

 

 
 

EMT/3721/2021, de 16 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2021, per 
a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa referent d'ocupació 
juvenil.” 

 
2. L’epígraf a) del pacte segon del conveni concreta que les hores mensuals de dedicació al 

municipi de Fogars de Montclús són: 1,5 hores. 
 

3. L’epígraf 1. del pacte quart del conveni concreta que l’aportació anual que ha de fer l’ajuntament 
de Fogars de Montclús al Consell Comarcal és de tres-cents cinquanta euros (350,00 EUR). 

 
4. A la comptabilitzat del Consell Comarcal del Vallès Oriental i consta l’operació comptables RD 

12022000185 a càrrec de l’aplicació pressupostària 2022 33 46242 per un import total de tres-
cents cinquanta euros (350,00 EUR). 

 
5. El 25 de març del 2022, mitjançant registre de sortida núm. S2022004872, el Consell Comarcal 

del Vallès Oriental va notificar l’acord de Ple a l’Ajuntament de Fogars de Montclús. 
 

6. El 31 de març de 2022, mitjançant registre d’entrada núm. E2022004767, l’Ajuntament de Fogars 
de Montclús va comunicar la seva renúncia al conveni de col·laboració amb diversos ajuntaments 
per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en el marc de la realització del 
Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, 
per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la 
posada en marxa d’aquest Programa, i a la Resolució EMT/3721/2021, de 16 de desembre, per la 
qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2021, per a la concessió de subvencions destinades a 
donar continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil. 

 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Acceptar la renúncia de l'Ajuntament de Fogars de Montclús al conveni de col·laboració amb 

diversos ajuntaments per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en el marc de la 
realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018, de 29 
de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
destinades a la posada en marxa d’aquest Programa, i a la Resolució EMT/3721/2021, de 16 de 
desembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2021, per a la concessió de subvencions 
destinades a donar continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil. 

 
2. Anul·lar el dret reconegut de l’any 2022 per un import total de tres-cents cinquanta euros (350,00 

EUR) a càrrec de l’operació comptable RD 12022000342 de l’aplicació pressupostària 33 46242.  
 

3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Fogars de Montclús.” 
 

2. El 18 de maig de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 
dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 

FONAMENTS DE DRET 
 
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. Acceptar la renúncia de l'Ajuntament de Fogars de Montclús al conveni de col·laboració 
per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en el marc de la realització 
del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018, de 29 de 
novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions destinades a la posada en marxa d’aquest Programa, i a la Resolució 
EMT/3721/2021, de 16 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2021, 



 
 
 

 

 
 

per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa referent 
d'ocupació juvenil.  
 

2. Anul·lar el dret reconegut de l’any 2022 per un import total de tres-cents cinquanta euros 
(350,00 EUR) a càrrec de l’operació comptable RD 12022000342 de l’aplicació 
pressupostària 33 46242.  

 

3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Fogars de Montclús.” 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 27.58 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 26 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
18. Modificar l'acord d'aprovació del contingut específic del conveni de col·laboració 
amb l'Ajuntament de Vilalba Sasserra per a l’execució d’un projecte en matèria 
d’ocupació juvenil en el marc de la realització del Programa referent d’ocupació 
juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'aproven 
les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la posada en 
marxa d’aquest Programa, i a la Resolució EMT/3721/2021, de 16 de desembre, per la 
qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2021, per a la concessió de subvencions 
destinades a donar continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Serveis Personals, de 18 de maig de 2022, que és el que 
segueix: 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 10 de maig de 2022, la cap de l'Àrea de Serveis Personals, senyora Josefa Recio 

Corral, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 23 de març de 2022, en sessió ordinària, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va 

prendre, entre d’altres, l’acord següent: 
“13. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb diversos ajuntaments 
per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en el marc de la realització del 
Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, 
per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la 
posada en marxa d’aquest Programa, i a la Resolució EMT/3721/2021, de 16 de desembre, per la 
qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2021, per a la concessió de subvencions destinades a 
donar continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil.” 

 
2. L’epígraf a) del pacte segon del conveni concreta que les hores mensuals de dedicació al 

municipi Vilalba Sasserra són: 4 hores. 
 

3. L’epígraf 1. del pacte quart del conveni concreta que l’aportació anual que ha de fer l’ajuntament 
de Vilalba Sasserra Comarcal és de vuit-cents cinquanta euros (850,00 EUR). 

 
4. A la comptabilitzat del Consell Comarcal del Vallès Oriental hi consta l’operació comptables RD 

12022000344 a càrrec de l’aplicació pressupostària 2022 33 46242 per un import total de 500,00 
euros. 

 
5. El 25 de març de 2022, mitjançant registre de sortida núm. S2022004875, el Consell Comarcal 

del Vallès Oriental va notificar l’acord de Ple a l’Ajuntament de Vilalba Sasserra. 

http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202205251903000000_FH.mov&topic=21


 
 
 

 

 
 

 
6. El 13 d’abril de 2022, mitjançant registre d’entrada núm. E2022005500, l’Ajuntament de Vilalba 

Sasserra va sol·licitar formar part del Programa Referent d’Ocupació Juvenil del Vallès Oriental 
l’any 2022, amb una dedicació de 6 hores mensuals i mitjançant una aportació de mil dos-cents 
cinquanta euros (1.250,00 EUR) anuals. 

 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Aprovar la modificació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vilalba Sasserra per a 

l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en el marc de la realització del Programa 
referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual 
s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la posada en 
marxa d’aquest Programa, i a la Resolució EMT/3721/2021, de 16 de desembre, per la qual 
s'obre la convocatòria, per a l'any 2021, per a la concessió de subvencions destinades a donar 
continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil, aplicant les següents modificacions: 

 
a. A l’epígraf a) del pacte segon del conveni, relatiu a les obligacions del Consell Comarcal,  

 
On diu: “Dirigir l’execució del PROJECTE amb un nombre d’hores mensuals de dedicació 

pel municipi de Vilalba Sasserra de 4, 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 el desenvolupament de les actuacions 
subvencionables que estableix l’ORDRE i la pròrroga o la contractació laboral del nombre 
de treballadors que resulti de la resolució d’atorgament per a llur execució, sens perjudici 
que pugui declarar-se desert el procediment de selecció.  

 
Les hores de dedicació no requereixen ser presencials en el municipi.” 
 
Ha de dir: “Dirigir l’execució del PROJECTE amb un nombre d’hores mensuals de dedicació 

pel municipi de Vilalba Sasserra de 6, 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 el desenvolupament de les actuacions 
subvencionables que estableix l’ORDRE i la pròrroga o la contractació laboral del nombre 
de treballadors que resulti de la resolució d’atorgament per a llur execució, sens perjudici 
que pugui declarar-se desert el procediment de selecció.  

 
Les hores de dedicació no requereixen ser presencials en el municipi.” 
 

b. A l’epígraf 1. del pacte quart del conveni, relatiu al règim econòmic: 
 

On diu: “Per a l’execució d’aquest PROJECTE supralocal, el CONSELL COMARCAL hi 
destina l’import de la subvenció atorgada per raó de l’ORDRE i la RESOLUCIÓ, i 
l’AJUNTAMENT aporta l’import de 850 €, a transferir al CONSELL COMARCAL no més 
enllà del 30 de setembre de 2022.” 

 
Ha de dir: “Per a l’execució d’aquest PROJECTE supralocal, el CONSELL COMARCAL hi 

destina l’import de la subvenció atorgada per raó de l’ORDRE i la RESOLUCIÓ, i 
l’AJUNTAMENT aporta l’import de 1.250 €, a transferir al CONSELL COMARCAL no més 
enllà del 30 de setembre de 2022.” 

 
2. Ampliar el dret reconegut 12022000344 per un import de set-cents cinquanta euros (750,00 EUR) 

a càrrec de l’aplicació pressupostària 33 46242 
 

3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Vilalba Sasserra.” 
 

2. El 18 de maig de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 
dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 

FONAMENTS DE DRET 



 
 
 

 

 
 

 

1. L’acord d’aprovació del contingut específic del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament 
de Vilalba Sasserra, per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en el 
marc de la realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre 
TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions destinades a la posada en marxa d’aquest Programa, i a la 
Resolució EMT/3721/2021, de 16 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a 
l'any 2021, per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al 
Programa referent d'ocupació juvenil, aprovat pel Ple del Consell Comarcal de 23 de 
març de 2022.  

 
2. 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. Modificar l’acord de Ple, de 23 de març de 2022, d’aprovació del contingut específic del 

conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vilalba Sasserra per a l’execució d’un 
projecte en matèria d’ocupació juvenil en el marc de la realització del Programa referent 
d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual 
s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la 
posada en marxa d’aquest Programa, i a la Resolució EMT/3721/2021, de 16 de 
desembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2021, per a la concessió de 
subvencions destinades a donar continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil, en 
els termes següents:  
 
a) En relació amb el pacte 2 a), ha de dir:  

 

Ajuntament  Hores mensuals de dedicació  

Vilalba Sasserra 6 

 
b) En relació amb el pacte 4.1, ha de dir:  

 

Ajuntament  Import 

Vilalba Sasserra 1.250 € 

 
2. Ampliar el dret reconegut 12022000344 per un import de set-cents cinquanta euros 

(750,00 EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 33 46242. 
 

3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Vilalba Sasserra.” 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 28.45 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 26 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
ÀREA DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I TRANSPARÈNCIA 
 
19. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei 
d’assistència  en  matèria  de Tecnologies de la Informació i la Comunicació amb 
l’Ajuntament de Vallromanes. 

http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202205251903000000_FH.mov&topic=22


 
 
 

 

 
 

 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Societat del Coneixement i Transparència, de 18 de maig de 
2022, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 2 de maig de 2022, el gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental, senyor Carles 

Fernández Pérez, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. Que la facilitat d’interrelació entre l’Administració i la ciutadania que afavoreixen els mitjans 

electrònics permet aplicar el govern obert, entès com un sistema d’actuació i gestió dels afers 
públics que fa possible un diàleg permanent entre l’Administració i els ciutadans, la participació i 
la col·laboració d’aquests en la definició de les polítiques públiques i una millor transparència en 
el retiment de comptes i l’exigència de responsabilitats.  

  
2. Que el desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació ha canviat la forma 

i al contingut de les relacions de l'administració amb els ciutadans i les empreses.  
  

Si bé la Llei 30/1992, de 26 de novembre, ja va ser conscient de l'impacte de les noves 
tecnologies en les relacions administratives, fou la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic 
dels ciutadans als Serveis Públics, la que els va donar carta de naturalesa legal, en establir el 
dret dels ciutadans a relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques, així com 
l'obligació d'aquestes de dotar-se dels mitjans i sistemes necessaris perquè aquest dret pogués 
exercir-se.   

  
A partir del 2 d’octubre de 2016, data d’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la tramitació electrònica 
constitueix l'actuació habitual de les administracions.   

 
La idea subjacent és que una administració sense paper basada en un funcionament 
íntegrament electrònic no només serveix millor als principis d'eficàcia i eficiència, en estalviar 
costos a ciutadans i empreses, sinó que també reforça les garanties dels interessats, facilita el 
compliment de les obligacions de transparència i permet oferir informació puntual, àgil i 
actualitzada als interessats.  

  
3. Que d’altra banda, la nova Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, en vigor 

des del 2 d’octubre de 2016, recull, amb les adaptacions necessàries, les normes fins ara 
contingudes en la Llei 11/2007, de 22 de juny, quant al funcionament electrònic del sector públic, 
i algunes de les previstes en el Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es 
desenvolupa parcialment l'anterior.   

  
 Aquesta Llei integra matèries que requerien una regulació unitària, com correspon a un entorn en 

el qual la utilització dels mitjans electrònics ha de ser l'habitual, com ara la signatura i les seus 
electròniques, l'intercanvi electrònic de dades en entorns tancats de comunicació i l'actuació 
administrativa automatitzada.   

  
Així mateix, estableix l’obligació a què les administracions públiques es relacionin entre si per 
mitjans electrònics, previsió que es desenvolupa posteriorment en el títol referent a la cooperació 
interadministrativa mitjançant una regulació específica de les relacions electròniques entre les 
Administracions. Per això, també es contempla com a nou principi d'actuació la interoperabilitat 
dels mitjans electrònics i sistemes i la prestació conjunta de serveis als ciutadans.  

  
En aquest sentit, l’article 3 d’aquesta Llei, sota la rúbrica Principis generals, disposa que les 
administracions públiques es relacionaran entre si i amb els seus òrgans, organismes públics i 
entitats vinculats o dependents a través de mitjans electrònics, que assegurin la interoperabilitat i 
seguretat dels sistemes i solucions adoptades per cadascuna d'elles, garantiran la protecció de 



 
 
 

 

 
 

les dades de caràcter personal, i facilitaran preferentment la prestació conjunta de serveis als 
interessats.  

  
4. Que en aquest context, les Tecnologies de la Informació i la Comunicació esdevenen un pilar 

fonamental de les administracions i cal dotar-les dels recursos tècnics i materials necessaris que 
sorgeixin d’una planificació estratègica en aquest àmbit.  

  
5. Que el 25 de gener de 2017, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar la 

creació del Servei de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) que té com a objectiu 
promoure la implantació de les TIC i l’administració electrònica als ajuntaments de la comarca del 
Vallès Oriental i ser un instrument estratègic per aquests agents en aquest àmbit.  
 

6. Que el 31 de març de 2022 amb número d'entrada E2022004764, l'ajuntament de Vallromanes 
sol·licita el servei d'assistència en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 
 

7. El cost anual per a la prestació del servei objecte d’aquest conveni és vint mil vuit-cents noranta-
dos euros (20.892,00 EUR). Nogensmenys, aquest cost pot variar per raó de l'increment salarial 
que pugui aprovar-se en els pressupostos generals de l'Estat, mitjançant l'aplicació del 
percentatge que correspongui. 
 

 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vallromanes 

per   a   la   prestació   del   servei d’assistència  en  matèria  de Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació, en els termes assenyalats en aquest informe, amb data d’inici 1 d’abril de 2022 i 
vigència d’un any. 

 
2. Anotar a la comptabilitat el reconeixement del dret plurianual reconegut i compromís d’ingrés a 

càrrec de l’aplicació pressupostària 90.462.30 en els exercicis següents, d’acord amb el detall 
següent: 

 

Any Núm. partida Import  

2022 90.462.30 15.669,00 € 

2023 90.462.30 5223,00 € 

“ 
 

2. El 18 de maig de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 
dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 
FONAMENTS DE DRET 

 
1. 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.  

 
2. 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. 

 



 
 
 

 

 
 

3. L’article 28.1 lletra a) 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 a les 
comarques prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis.  

 
4. 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. 

 
5. L’article 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic 

que regulen els convenis com a acords amb efectes jurídics adoptats per les 
administracions públiques.  
 

6. 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. 

 
7. 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 conveni de col·laboració per a la prestació del 

servei d’assistència  en  matèria  de Tecnologies de la Informació i la Comunicació amb 
l’Ajuntament de Vallromanes, d’acord amb el redactat següent: 

 
 

“REUNITS 
  

D’una part, el senyor Emiliano Cordero Soria, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit per la secretària accidental de la corporació, senyora Núria Caellas i Puig.  
  
I de l’altra, el senyor David Ricart i Miró, alcalde de l’Ajuntament de Vallromanes, assistit per la 
secretària de la corporació, la senyora Sussi Rosset Puigvert. 
  
 

INTERVENEN 
  

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 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 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  

  
EXPOSEN 

  
1. Que la facilitat d’interrelació entre l’Administració i la ciutadania que afavoreixen els mitjans 

electrònics permet aplicar el govern obert, entès com un sistema d’actuació i gestió dels afers 
públics que fa possible un diàleg permanent entre l’Administració i els ciutadans, la 
participació i la col·laboració d’aquests en la definició de les polítiques públiques i una millor 
transparència en el retiment de comptes i l’exigència de responsabilitats.  
  

2. Que el desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació ha canviat la 
forma i al contingut de les relacions de l'administració amb els ciutadans i les empreses.  
  
Si bé la Llei 30/1992, de 26 de novembre, ja va ser conscient de l'impacte de les noves 
tecnologies en les relacions administratives, fou la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés 
electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, la que els va donar carta de naturalesa legal, en 
establir el dret dels ciutadans a relacionar-se electrònicament amb les Administracions 
Públiques, així com l'obligació d'aquestes de dotar-se dels mitjans i sistemes necessaris 
perquè aquest dret pogués exercir-se.   
  
A partir del 2 d’octubre de 2016, data d’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la tramitació electrònica 
constitueix l'actuació habitual de les administracions.   
 
La idea subjacent és que una administració sense paper basada en un funcionament 
íntegrament electrònic no només serveix millor als principis d'eficàcia i eficiència, en estalviar 
costos a ciutadans i empreses, sinó que també reforça les garanties dels interessats, facilita 
el compliment de les obligacions de transparència i permet oferir informació puntual, àgil i 
actualitzada als interessats.  
  

3. Que d’altra banda, la nova Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, en 
vigor des del 2 d’octubre de 2016, recull, amb les adaptacions necessàries, les normes fins 
ara contingudes en la Llei 11/2007, de 22 de juny, quant al funcionament electrònic del sector 
públic, i algunes de les previstes en el Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es 
desenvolupa parcialment l'anterior.   
  
Aquesta Llei integra matèries que requerien una regulació unitària, com correspon a un 
entorn en el qual la utilització dels mitjans electrònics ha de ser l'habitual, com ara la 
signatura i les seus electròniques, l'intercanvi electrònic de dades en entorns tancats de 
comunicació i l'actuació administrativa automatitzada.   
  
Així mateix, estableix l’obligació a què les administracions públiques es relacionin entre si per 
mitjans electrònics, previsió que es desenvolupa posteriorment en el títol referent a la 
cooperació interadministrativa mitjançant una regulació específica de les relacions 
electròniques entre les Administracions. Per això, també es contempla com a nou principi 
d'actuació la interoperabilitat dels mitjans electrònics i sistemes i la prestació conjunta de 
serveis als ciutadans.  
  
En aquest sentit, l’article 3 d’aquesta Llei, sota la rúbrica Principis generals, disposa que les 
administracions públiques es relacionaran entre si i amb els seus òrgans, organismes públics 
i entitats vinculats o dependents a través de mitjans electrònics, que assegurin la 
interoperabilitat i seguretat dels sistemes i solucions adoptades per cadascuna d'elles, 
garantiran la protecció de les dades de caràcter personal, i facilitaran preferentment la 
prestació conjunta de serveis als interessats.  



 
 
 

 

 
 

  
4. Que en aquest context, les Tecnologies de la Informació i la Comunicació esdevenen un pilar 

fonamental de les administracions i cal dotar-les dels recursos tècnics i materials necessaris 
que sorgeixin d’una planificació estratègica en aquest àmbit.  
  

5. Que el 25 de gener de 2017, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar la 
creació del Servei de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) que té com a 
objectiu promoure la implantació de les TIC i l’administració electrònica als ajuntaments de la 
comarca del Vallès Oriental i ser un instrument estratègic per aquests agents en aquest àmbit.  
 

6. Que l’Ajuntament de Vallromanes té interès en què el Consell Comarcal li presti assistència 
en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 
 

D’acord amb això, ambdues institucions tenen interès a subscriure aquest conveni de cooperació, 
que subjecten en les següents  

  
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES  

  
1. 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.   

  
2. 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.  

  
3. L’article 28.1 lletra a) 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 a les comarques 
prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis.   

  
4. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques.  
  

5. La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic  
  

6. La Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents.  
  

7. La Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya.  

  
8. La Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.   

 
9. El Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual s’aprova l’Esquema nacional de seguretat en 

l’àmbit de l’administració electrònica.  
 

10. La Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l'Autoritat Catalana de protecció de dades.  
  

11. La Llei 9/2011, del 29 de desembre de promoció de l’activitat econòmica.  
  

12. La Llei 10/2011 de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa.   
  

13. La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern.  

  
14. La Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració 

de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.  



 
 
 

 

 
 

 
15. El Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i 

funcionament del sector públic per mitjans electrònics. 
  

16. 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.  

  
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 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic que 

regulen els convenis com a acords amb efectes jurídics adoptats per les administracions 
públiques.  

     
D’acord amb les manifestacions i les consideracions jurídiques exposades, i tenint en compte que 
la cooperació entre les administracions públiques catalanes és indispensable per a trobar 
solucions comunes als problemes i als reptes que comporta l'extensió de l'ús dels mitjans 
electrònics tant en les relacions entre les administracions públiques i les relacions amb els 
ciutadans com en la gestió interna de les administracions públiques, les parts expressen la seva 
voluntat d’establir aquest conveni de cooperació que subjecten als següents  

  
PACTES  

Primer. Objecte  
  
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació del servei d’assistència en Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació a l’Ajuntament de Vallromanes, 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  
  
1. Per raó d’aquest conveni i en l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, 

endavant TIC, el CONSELL COMARCAL es compromet a:   
   
i. Supervisar i coordinar la utilització dels recursos informàtics i de comunicació; i 

supervisar i coordinar els sistemes d'informació de l’AJUNTAMENT incloent la 
documentació i els procediments associats. 

 
ii. Elaborar anualment el pla de sistemes de l’AJUNTAMENT, amb la implementació dels 

processos de revisió de necessitats i proposta de solucions.  
 

iii. Col·laborar amb l'elaboració del pressupost anual de despeses en matèria 
d'informàtica. 

 
iv. Avaluar el funcionament dels sistemes i de la xarxa.  

 
v. Executar i supervisar tots els processos d'incorporació, modificació o eliminació de 

tecnologies informàtiques de l’AJUNTAMENT, i proposar l'adquisició i supervisar la 
implantació de programaris específics per als departaments, d'acord amb l'evolució de 
les tecnologies de la informació. 
 



 
 
 

 

 
 

vi. Desenvolupar projectes per a utilitzar les tecnologies informàtiques I d’implementació 
d’eines i programes, amb l'objectiu de millorar l'eficiència de la gestió i dels serveis 
prestats per l’AJUNTAMENT. 
 

vii. Organitzar i impartir la formació necessària en matèria informàtica per tal 
d’homogeneïtzar els coneixements dels treballadors de l’AJUNTAMENT.  

 
viii. Redactar les propostes dels plecs de contractació dels serveis informàtics.  

 
ix. Programar actuacions de millora del rendiment i de la seguretat informàtica de 

l’AJUNTAMENT. 
 

x. Dissenyar sistemes de gestió de la informació d'acord amb les especificacions de les 
diferents unitats organitzatives. 

 
xi. Preparar documentació per demanar subvencions referents a temes informàtics, de 

telefonia i similars. 
 

xii. Supervisar les actuacions necessàries per mantenir la seguretat del sistema informàtic 
de l’AJUNTAMENT. 

 
xiii. Desenvolupar nous projectes en l’àmbit de les TIC, posar-los en marxa i fer-ne el 

seguiment. 
 

xiv. Assessorar en relació amb els serveis que es presten tant en el propi àmbit com en la 
resta de l'organització. 

 
xv. Assessorar en relació amb els serveis del Consorci d’Administració Oberta de 

Catalunya 
 

xvi. Garantir el compliment de l'ENS i de l'ENI (dins de les possibilitats del moment en què 
ens trobem). 

 
xvii. Desenvolupar les tasques associades al projecte de renovació de la infraestructura de 

l’AJUNTAMENT i d’adequació de la xarxa informàtica del casal de cultura de 
Vallromanes següents:  
 
a) Instal·lació i configuració dels nous servidors. 
b) Instal·lació i configuració de l’electrònica de la xarxa informàtica de 

l’AJUNTAMENT. Aquesta acció es circumscriu exclusivament al projecte de 
renovació de la infraestructura de l’AJUNTAMENT i per tant no inclou la xarxa 
informàtica del casal de cultura.  

c) Configuració del tallafocs. 
d) Migració dels servidors virtuals al nou entorn. 
e) Configuració del sistema de còpies de seguretat. 
f) Instal·lació i configuració de l’electrònica de la xarxa informàtica del casal de 

cultura.  
g) Segmentació de la xarxa informàtica del casal de cultura. 

 
 

2. L’activitat d’assistència es pot dur a terme tant a les dependències de l’AJUNTAMENT com de 
forma remota. 
 

3. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions descrites en l’apartat primer 
d’aquest pacte amb personal que disposi de la titulació i la qualificació professional adient i a 
dedicar al seu desenvolupament 8 hores setmanals. 
 



 
 
 

 

 
 

Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores dedicades les que s’escaiguin 
en dies festius, de vacances o permisos del personal destinat al servei i les destinades a la 
formació relativa amb les funcions esmentades.  
 
No formen part de l’assistència TIC les tasques de naturalesa administrativa. 
 

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 necessàries 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. Consignar en els seus pressupostos les dotacions necessàries per a finançar el servei 

d’assistència en TIC que li sigui prestat pel CONSELL COMARCAL i acreditar aquesta 
circumstància al CONSELL COMARCAL mitjançant un certificat.   
  

4. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte quart d’aquest conveni.   
  

5. Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni.  
   
Quart. Règim econòmic  

  
1. El cost anual per a la prestació del servei objecte d’aquest conveni és de vint mil vuit-cents 

noranta-dos euros (20.892,00 EUR). 
 
Nogensmenys, aquest cost pot variar per raó de l’increment salarial que pugui aprovar-se en 
els pressupostos generals de l’Estat, mitjançant l’aplicació del percentatge que correspongui.  
 

2. L’AJUNTAMENT fa el pagament de l’import previst en l’epígraf precedent per mesos vençuts 
en els cinc primers dies hàbils de cada mes. L’import mensual que resulta a abonar és de mil 
set-cents quaranta-un euros (1.741 EUR), sens perjudici que pugui ser un altre d’acord amb 
allò establert a l’apartat precedent.  
  

3. 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.  
  

4. 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, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya.   

 
Cinquè. 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 del conveni que proposi l’AJUNTAMENT o el 
CONSELL COMARCAL.   
  

b. Fer el seguiment del compliment de les obligacions corresponents al règim econòmic que 
preveu aquest conveni.   
  

c. Fer el seguiment del compliment de les obligacions que preveu aquest conveni.  



 
 
 

 

 
 

  
2. La Comissió de seguiment està integrada pels membres següents:  

  
a. Un representant del CONSELL COMARCAL.  
b. Un representant de l’AJUNTAMENT. 
 

3. Les decisions de la Comissió de seguiment s’adopten per consens.  
  
Sisè. Vigència  
  
Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de l’1 
d’abril de 2022 fins el 31 de març de 2023.  
  
Setè. Protecció de dades  
  
Les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó d’aquest conveni es tractaran 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 el 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 per la qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).  
 
Vuitè. Publicació   
  
El CONSELL COMARCAL farà la publicació d’aquest conveni en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona.   
  
Novè.  Extinció  
  
1. Les causes d’extinció del conveni són les següents:  
   

a) L’acord entre les parts.  
b) 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.   

c) El compliment del període de vigència.  
d) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de les 

parts.  
  
Desè. 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 cooperació, mostren la seva conformitat, 
ratifiquen el seu contingut i el signen.” 

 
3. Anotar a la comptabilitat el reconeixement del dret plurianual reconegut i compromís 

d’ingrés a càrrec de l’aplicació pressupostària 90.462.30 en els exercicis següents, 
d’acord amb el detall següent: 

 
Any Núm. partida Import  

2022 90.462.30 15.669,00 € 

2023 90.462.30 5.223,00 € 

 
4. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Vallromanes.”       
 



 
 
 

 

 
 

Aquest punt es troba enregistrat al minut 29.47 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 26 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
PER URGÈNCIA 
 
ÀREA D'EDUCACIÓ 
 
1. Adjudicar l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental (2022-04-S) 
 
Llegida la proposta de l’Àrea d’Educació, de 25 de maig de 2022, que és la que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 23 de març de 2022, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el 

Consell Comarcal, va aprovar l’expedient de l’Acord marc del servei de transport escolar 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental (2022-04-S), i va convocar la licitació pel 
procediment obert. 

 
2. La convocatòria del procediment de contractació fou publicada en els mitjans següents: 
 

a) Diari Oficial de la Unió Europea: enviament de l’anunci el 29 de març de 2022. 
b) Perfil del contractant: número d’expedient 2022-04-S, publicació de l’anunci de la 

convocatòria i dels plecs que regeixen la licitació el 30 de març de 2022. 
c) Plataforma de contractació electrònica Vortal: publicació de l’anunci de la 

convocatòria i dels plecs que regeixen la licitació el 29 de març de 2022. 
 

3. El 4 de maig de 2022, a les 11:00 hores, va finir el termini de presentació de 
proposicions, essent els licitadors presentats els següents:  

 
LICITADOR NOM DATA DE PRESENTACIÓ HORA DE PRESENTACIÓ 

1 ISABEL RODRIGUEZ FERNANDEZ 29/04/2022 13:33:25 

2 FERNANDO GARCIA GARCIA  29/04/2022 16:33:44 

3 AUTOCARS BARBA, SL 03/05/2022 12:47:59 

4 AUTOCARES R.FONT, SAU 03/05/2022 15:55:08 

5 TRANSPORTES CASTELLA, SA 03/05/2022 16:18:04 

6 MAYPE TAXIS Y MICROBUSES, SL 03/05/2022 18:45:58 

7 

EMPRESA SAGALES, SA, FERROCARRILES Y 

TRANSPORTES, SA, BARCELONA BUS, SL, 
CINGLES BUS, SA, COMPAÑÍA REUSENSE DE 
AUTOMOVILES LA HISPANIA, SA, DISBUS 21, SL, 
TRANSBAGES, SL, HEREDEROS DE FRANCISCO 
VILAS, SA, DISBUS MALLORCA, SL, 25 OSONA BUS, 
SA, AMB EL COMPROMÍS DE CONSTITUIR-SE EN 
UTE 

03/05/2022  19:02:09 

8 BLUE MOBILITY AND HEALTHCARE SERVICES, SL 03/05/2022  19:24:36 

9 AUTOCARS CALELLA,SL 03/05/2022  20:08:33 

10 AUTOCARES IZARO, SA 03/05/2022  20:20:37 

11 SERRAT BUS, SL 03/05/2022  21:16:19 

12 LA HISPANO IGUALADINA,SL 03/05/2022  21:27:42 

13 FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS, SL 04/05/2022  9:51:12 

http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202205251903000000_FH.mov&topic=23


 
 
 

 

 
 

 
4. El 4 de maig de 2022, la Mesa de Contractació va dur a terme l’obertura del sobre 1 

dels licitadors presentats i va acordar el següent: 
“ 
1. Admetre els licitadors presentats en la licitació per a l’adjudicació del l’Acord marc del servei 

de transport escolar del Consell Comarcal del Vallès Oriental que a continuació es detallen: 
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NOM 

1 ISABEL RODRIGUEZ FERNANDEZ 

2 FERNANDO GARCIA GARCIA  

3 AUTOCARS BARBA, SL 

4 AUTOCARES R.FONT, SAU 

5 TRANSPORTES CASTELLA, SA 

6 MAYPE TAXIS Y MICROBUSES, SL 

8 BLUE MOBILITY AND HEALTHCARE SERVICES, SL 

9 AUTOCARS CALELLA,SL 

10 AUTOCARES IZARO, SA 

11 SERRAT BUS, SL 

12 LA HISPANO IGUALADINA,SL 

13 FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS, SL 

 
2. Requerir a EMPRESA SAGALES, SA, FERROCARRILES Y TRANSPORTES, SA, 

BARCELONA BUS, SL, CINGLES BUS, SA, COMPAÑÍA REUSENSE DE AUTOMOVILES LA 
HISPANIA, SA, DISBUS 21, SL, TRANSBAGES, SL, HEREDEROS DE FRANCISCO VILAS, 
SA, DISBUS MALLORCA, SL, 25 OSONA BUS, SA, per tal que aportin el model de 
compromís de constituir-se en UTE d’acord amb el model de l’annex 6 del Plec de clàusules 
administratives particulars que regeix l’Acord marc. 
 

3. Aprovar l’acta d’aquesta sessió. 
 

4. Publicar l’acta d’aquesta sessió al perfil del contractant del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental.” 

 
5. El 4 de maig de 2022, la secretària de la Mesa de contractació va efectuar el 

requeriment de la documentació que mancava als licitadors pels mitjans indicats a la 
clàusula 17.1 del Plec de clàusules administratives particulars.  
 

6. El 5 de maig de 2022, registre d’entrada E2022006420 (E/000086-2022 registre 
auxiliar), EMPRESA SAGALÉS, SA, va presentar un escrit en el qual explica que el 
document requerit es va adjuntar amb la documentació presentada en el sobre 1. Un 
cop revisat el sobre 1 dels licitadors que es comprometen a constituir-se en UTE es 
constata que efectivament hi consta el compromís de constituir-se en UTE. 
 

7. El 10 de maig de 2022, la Mesa de Contractació va acordar admetre EMPRESA 
SAGALES, SA, FERROCARRILES Y TRANSPORTES, SA, BARCELONA BUS, SL, 
CINGLES BUS, SA, COMPAÑÍA REUSENSE DE AUTOMOVILES LA HISPANIA, SA, 
DISBUS 21, SL, TRANSBAGES, SL, HEREDEROS DE FRANCISCO VILAS, SA, 
DISBUS MALLORCA, SL, 25 OSONA BUS, SA, que es comprometen a constituir-se en 



 
 
 

 

 
 

UTE en cas de resultar adjudicatàries, en la licitació per a l’adjudicació de l’Acord marc 
del servei de transport escolar del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 

8. El 10 de maig de 2022, la Mesa de Contractació va obrir els sobres número 2 dels 
licitadors, que contenen la documentació tècnica, i donà trasllat de la documentació 
presentada als serveis tècnics del Consell Comarcal per al seu estudi i posterior 
avaluació. 
 

9. El 13 de maig de 2022, la senyora Josefa Recio i Corral, cap de l’Àrea de Serveis 
Personals, va emetre l’informe que tot seguit es reprodueix: 

 
“ 

 

A. RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 23 de març de 2022, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el 

Consell Comarcal, va aprovar l’expedient de l’Acord marc del servei de transport escolar del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental (2022-04-S), i va convocar la licitació pel procediment 
obert. 

 
2. La convocatòria del procediment de contractació fou publicada en els mitjans següents: 
 

a) Diari Oficial de la Unió Europea: enviament de l’anunci el 29 de març de 2022. 
b) Perfil del contractant: número d’expedient 2022-04-S, publicació de l’anunci de la 

convocatòria i dels plecs que regeixen la licitació el 30 de març de 2022. 
c) Plataforma de contractació electrònica Vortal: publicació de l’anunci de la convocatòria i 

dels plecs que regeixen la licitació el 39 de març de 2022. 
 

3. El 4 de maig de 2022, a les 11:00 hores, va finir el termini de presentació de proposicions, 
essent els licitadors presentats els següents:  

 

LICITADOR NOM DATA DE PRESENTACIÓ HORA DE PRESENTACIÓ 

1 ISABEL RODRIGUEZ FERNANDEZ 29/04/2022 13:33:25 

2 FERNANDO GARCIA GARCIA  29/04/2022 16:33:44 

3 AUTOCARS BARBA, SL 03/05/2022 12:47:59 

4 AUTOCARES R.FONT, SAU 03/05/2022 15:55:08 

5 TRANSPORTES CASTELLA, SA 03/05/2022 16:18:04 

6 MAYPE TAXIS Y MICROBUSES, SL 03/05/2022 18:45:58 

7 

EMPRESA SAGALES, SA, FERROCARRILES Y 
TRANSPORTES, SA, BARCELONA BUS, SL, CINGLES BUS, 
SA, COMPAÑÍA REUSENSE DE AUTOMOVILES LA HISPANIA, 
SA, DISBUS 21, SL, TRANSBAGES, SL, HEREDEROS DE 
FRANCISCO VILAS, SA, DISBUS MALLORCA, SL, 25 OSONA 
BUS, SA, AMB EL COMPROMÍS DE CONSTITUIR-SE EN UTE 

03/05/2022  19:02:09 

8 BLUE MOBILITY AND HEALTHCARE SERVICES, SL 03/05/2022  19:24:36 

9 AUTOCARS CALELLA,SL 03/05/2022  20:08:33 

10 AUTOCARES IZARO, SA 03/05/2022  20:20:37 

11 SERRAT BUS, SL 03/05/2022  21:16:19 

12 LA HISPANO IGUALADINA,SL 03/05/2022  21:27:42 

13 FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS, SL 04/05/2022  9:51:12 

 
4. El 4 de maig de 2022, la Mesa de Contractació va dur a terme l’obertura del sobre 1 dels 

licitadors presentats i va acordar el següent: 
“ 
1. Admetre els licitadors presentats en la licitació per a l’adjudicació del l’Acord marc del servei de 

transport escolar del Consell Comarcal del Vallès Oriental que a continuació es detallen: 
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NOM 

1 ISABEL RODRIGUEZ FERNANDEZ 

2 FERNANDO GARCIA GARCIA  

3 AUTOCARS BARBA, SL 

4 AUTOCARES R.FONT, SAU 

5 TRANSPORTES CASTELLA, SA 

6 MAYPE TAXIS Y MICROBUSES, SL 

8 BLUE MOBILITY AND HEALTHCARE SERVICES, SL 

9 AUTOCARS CALELLA,SL 

10 AUTOCARES IZARO, SA 

11 SERRAT BUS, SL 

12 LA HISPANO IGUALADINA,SL 

13 FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS, SL 

 

2. Requerir a EMPRESA SAGALES, SA, FERROCARRILES Y TRANSPORTES, SA, BARCELONA 
BUS, SL, CINGLES BUS, SA, COMPAÑÍA REUSENSE DE AUTOMOVILES LA HISPANIA, SA, 
DISBUS 21, SL, TRANSBAGES, SL, HEREDEROS DE FRANCISCO VILAS, SA, DISBUS 
MALLORCA, SL, 25 OSONA BUS, SA, per tal que aportin el model de compromís de constituir-se 
en UTE d’acord amb el model de l’annex 6 del Plec de clàusules administratives particulars que 
regeix l’Acord marc. 
 

3. Aprovar l’acta d’aquesta sessió. 
 

4. Publicar l’acta d’aquesta sessió al perfil del contractant del Consell Comarcal del Vallès Oriental.” 

 
5. El 4 de maig de 2022, la secretària de la Mesa de contractació va efectuar el requeriment de 

la documentació que mancava als licitadors pels mitjans indicats a la clàusula 17.1 del Plec 
de clàusules administratives particulars.  
 

6. El 5 de maig de 2022, registre d’entrada E/000086-2022, el senyor RAMON SAGALÉS 
ORTEU va presentar un escrit en el qual explica que el document requerit es va adjuntar 
amb la documentació presentada en el sobre 1. Un cop revisat el sobre 1 dels licitadors que 
es comprometen a constituir-se en UTE es constata que efectivament hi consta el 
compromís de constituir-se en UTE. 
 

7. El 10 de maig de 2022, la Mesa de Contractació va acordar admetre EMPRESA SAGALES, 
SA, FERROCARRILES Y TRANSPORTES, SA, BARCELONA BUS, SL, CINGLES BUS, 
SA, COMPAÑÍA REUSENSE DE AUTOMOVILES LA HISPANIA, SA, DISBUS 21, SL, 
TRANSBAGES, SL, HEREDEROS DE FRANCISCO VILAS, SA, DISBUS MALLORCA, SL, 
25 OSONA BUS, SA, que es comprometen a constituir-se en UTE en cas de resultar 
adjudicatàries, en la licitació per a l’adjudicació de l’Acord marc del servei de transport 
escolar del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 

8. El 10 de maig de 2022, la Mesa de Contractació va obrir els sobres número 2 dels licitadors, 
que contenen la documentació tècnica, i donà trasllat de la documentació presentada als 
serveis tècnics del Consell Comarcal per al seu estudi i posterior avaluació. 

 
B. FONAMENTS DE DRET 
 
1. La clàusula 11.1 del Plec de clàusules administratives particulars que regeix la licitació de 

l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en 
endavant el PCAP, estableix que: 



 
 
 

 

 
 

 
“S’estableixen com a criteris d’adjudicació de l’Acord marc els següents: 

 

A. Formació complementària dels conductors de l’empresa licitadora. Fins a 5 punts. 
 

Es valorarà com a criteri d’adjudicació de l’Acord marc que els conductors de l’empresa licitadora 
hagin assistit a cursos de formació complementària en matèria de conducció eficient i de conducció 
segura. 
 

Les característiques mínimes que han de tenir cadascun dels cursos esmentats són les següents: 
 

Curs de conducció eficient 
 

Objectiu: 
Formació en les tècniques de conducció eficient que unides a una actitud adequada del conductor 
donin lloc a un nou estil de conducció que permeti una reducció del consum de carburant així com 
de les emissions contaminants al medi ambient. 
 

Metodologia: 
Aprenentatge teòric i pràctic. 
 

Durada mínima de la formació: 
8 hores. 
 

Formes d’acreditació: 
Per acreditar la realització d’aquest curs s’ha de presentar un diploma d’aprofitament del curs de 
conducció eficient on hi constin les dades del conductor, el títol, la descripció del curs i el número 
d’hores. Únicament s’admetran els diplomes d’aprofitament d’aquells cursos realitzats entre l’any 
2018 i el 2022. 
 

Cursos de conducció segura 
 

Objectiu: 
Formació en les tècniques de conducció segura que serveixen per conscienciar i formar els 
professionals dels perills que es donen a la carretera, així com preparar-los per anticipar-se a 
diferents situacions de risc en la conducció, amb l’objectiu final de reduir la sinistralitat a les 
carreteres. 
 

Metodologia: 
Aprenentatge teòric i pràctic. 
 

Durada mínima de la formació: 
8 hores. 
 

Formes d’acreditació: 
Per acreditar la realització d’aquest curs s’ha de presentar un diploma d’aprofitament del curs de 
conducció segura per a conductors professionals on hi constin les dades del conductor, el títol, la 
descripció del curs i el número d’hores. Únicament s’admetran els diplomes d’aprofitament 
d’aquells cursos realitzats entre l’any 2018 i el 2022. 
 

La valoració d’aquest criteri es farà tenint en compte el mètode de càlcul establert en aquesta 
clàusula, a partir de la documentació següent:  
 

A. Declaració responsable de l’empresari que indiqui el número total de conductors que aquest té 
en plantilla, d’acord amb el model de l’annex 4.  
B. Els diplomes d’aprofitament dels cursos efectuats per cadascun dels conductors en plantilla 
relacionats amb conducció eficient i conducció segura. 
C. La relació nominal de treballadors de mes anterior al que mes en què finalitza el termini de 
presentació de proposicions.  
 

Per valorar aquest apartat, es calcularà el percentatge de conductors de l’empresa que han 
realitzat les formacions sobre el total de conductors que l’empresa té en plantilla. 
 

Les dues tipologies de cursos es valoraran de manera independent, obtenint un màxim de 2,5 
punts per cadascun d’ells. Així doncs, 
 



 
 
 

 

 
 

- Si més del 90% dels conductors en plantilla han rebut la formació corresponent: 2,5 punts 
 

- Si més del 50% dels conductors en plantilla han rebut la formació corresponent: 1 punt 
 

- En altres casos: 0 punts 
 

Per tant, la puntuació màxima que es pot atorgar a un empresari en matèria de formació dels 
conductors serà de 5 punts. 
 

La puntuació obtinguda per aquest criteri se sumarà a la puntuació obtinguda en els contractes 
basats de l’Acord marc que es licitin. Aquesta puntuació es mantindrà durant tota la vigència de 
l’Acord marc i no serà revisada. 
 

No es requerirà una puntuació mínima en aquest criteri d’adjudicació per a ser admès a l’Acord 
marc. 

 

B. Antiguitat dels vehicles necessaris per a l’adscripció a cada categoria de l’Acord marc. Fins a 2,5 
punts 

 

Per a cada categoria de transport a la que el licitador concorre, s’avaluarà l’antiguitat dels dos 
vehicles necessaris per a l’adscripció del licitador a la categoria de transport corresponent. En el 
cas que el licitador hagi declarat en el sobre 2 més de dos vehicles de tipologies compatibles amb 
la categoria de transport corresponent, s’avaluaran en aquest criteri únicament els dos vehicles 
més nous de la flota declarada. 
 

L’antiguitat del vehicle es calcularà com la diferència entre la data de publicació de l’anunci de la 
licitació de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell Comarcal del Vallès Oriental en 
el perfil del contractant i la data de primera matriculació que figuri al permís de circulació del 
vehicle. 
 

L’antiguitat de cada vehicle es valorarà d’acord amb la taula següent: 
 

Antiguitat Puntuació 

Fins a 2 anys 2,5 

De 2 a 4 anys 2 

De 4 a 6 anys 1,5 

De 6 a 8 anys 1 

De 8 a 10 anys 0,5 

Més de 10 anys 0 

 

El licitador obtindrà per a cada categoria de transport a la que concorre una puntuació total, 
resultant de sumar les puntuacions de cadascun dels dos vehicles avaluats.” 

 
2. La clàusula 11.2 del PCAP determina que els licitadors que formaran part de l’Acord marc 

per a cada categoria de transport corresponent seran aquells que hagin acreditat els 
requisits exigits en la clàusula 10 d’aquest Plec i hagin obtingut una puntuació mínima de 
0,5 en el criteri d’adjudicació B) descrit a l’apartat anterior.  

 
Per tant, s’exclourà de la categoria de transport corresponent a aquells licitadors que no 
obtinguin la puntuació mínima de 0,5 en el criteri B) descrit a l’apartat anterior, o bé que no 
acreditin els requisits de capacitat i solvència esmentats. 
 
Els licitadors que no acreditin que disposen de l’esmentada capacitat i solvències exigides 
per cap de les categories de transport escolar definides a la clàusula 1 d’aquest Plec o no 
obtinguin un mínim de 0,5 punts en la valoració del criteri d’adjudicació B) en cap de les 
categories de transport escolar seran exclosos de l’Acord marc. 
 

3. La clàusula 12.1 del PCAP en relació amb el contingut del sobre 2, preveu que els licitadors 
que no disposin com a mínim de dos vehicles compatibles amb les categories de transport 
escolar a les quals concorren seran exclosos de la participació en aquella/es categoria/es de 
transport escolar en qüestió, essent així perquè l’òrgan de contractació només pot convidar 
a participar en l’adjudicació d’un contracte basat els adjudicataris adscrits a la categoria de 



 
 
 

 

 
 

transport escolar que correspongui que disposin, com a mínim, de dos vehicles compatibles 
inscrits en el registre.  
 

4. La clàusula 17.5 del PCAP preveu que la Mesa de Contractació abans de formular la 
proposta d’adjudicació, la Mesa de Contractació pot sol·licitar els informes tècnics que 
consideri necessaris d’acord amb el que preveu l’article 157.5 de la LCSP. 
 

C. VALORACIÓ DE LES OFERTES 

 
D’acord amb els fets i els fonaments de dret que s’exposen, es procedeix a QUALIFICAR I 
VALORAR la documentació presentada en el sobre número 2: 
 

1. La documentació aportada pels licitadors s’ajusta als requisits previstos al Plec de clàusules 
administratives particulars per tal de poder valorar els criteris d’adjudicació de l’Acord marc. 
 

2. Es procedeix a valorar les ofertes presentades pels licitadors de conformitat amb els criteris 
d’adjudicació previstos en la clàusula 11.1 del PCAP, amb el resultat següent: 

 
A. Formació complementària dels conductors de l’empresa licitadora. Fins a 5 punts. 
 

LICITADOR 

Nombre 
conductors en 
plantilla 
(Annex 4) 

Diplomes 
C.Eficient 

Diplomes 
C.Segura 

% conductors 
formats 
C.Eficient 

% conductors 
formats 
C.Segura 

Puntuació 
formació 
C.Eficient 

Puntuació 
formació 
C.Segura 

Total 
puntuació 
formació 

ISABEL RODRIGUEZ 
FERNANDEZ 

1 0 0 0,0% 0,0% 0 0 0 

FERNANDO GARCIA 
GARCIA  

1 0 0 0,0% 0,0% 0 0 0 

AUTOCARS BARBA, SL 8 0 0 0,0% 0,0% 0 0 0 

AUTOCARES R.FONT, 
SAU 

51 47 47 92,2% 92,2% 2,5 2,5 5 

TRANSPORTES 
CASTELLA, SA 

28 27 27 96,4% 96,4% 2,5 2,5 5 

MAYPE TAXIS Y 
MICROBUSES, SL 

11 0 0 0,0% 0,0% 0 0 0 

EMPRESA SAGALES, 
SA, FERROCARRILES Y 
TRANSPORTES, SA, 
BARCELONA BUS, SL, 
CINGLES BUS, SA, 
COMPAÑÍA REUSENSE 
DE AUTOMOVILES LA 
HISPANIA, SA, DISBUS 
21, SL, TRANSBAGES, 
SL, HEREDEROS DE 
FRANCISCO VILAS, SA, 
DISBUS MALLORCA, SL, 
25 OSONA BUS, SA, 
COMPROMÍS DE 
CONSTITUIR-SE EN UTE 

623 566 571 90,9% 91,7% 2,5 2,5 5 

BLUE MOBILITY AND 
HEALTHCARE 
SERVICES, SL 

81 76 75 93,8% 92,6% 2,5 2,5 5 

AUTOCARS CALELLA,SL 94 22 0 23,4% 0,0% 0 0 0 

AUTOCARES IZARO, SA 136 123 16 90,4% 11,8% 2,5 0 2,5 

SERRAT BUS, SL 8 8 8 100,0% 100,0% 2,5 2,5 5 

LA HISPANO 
IGUALADINA,SL 

358 3 3 0,8% 0,8% 0 0 0 

FALCK VL SERVICIOS 
SANITARIOS, SL 

680 671 671 98,7% 98,7% 2,5 2,5 5 

 
B. Antiguitat dels vehicles necessaris per a l’adscripció a cada categoria de l’Acord marc. 

Fins a 5 punts 
 
Categoria de transport escolar ordinari 

 
CATEGORIA:  
TRANSPORT ESCOLAR 
ORDINARI 

VEHICLE 1 VEHICLE 2 
TOTAL 
PUNTUACIÓ 



 
 
 

 

 
 

LICITADOR 
Tipologia 
vehicle 

Data 
primera 
matriculació 

Antiguitat Puntuació 
Tipologia 
vehicle 

Data 
primera 
matriculació 

Antiguitat Puntuació 

AUTOCARS BARBA, SL B2 10/02/2011 11,1 0 A2 13/01/2014 8,2 0,5 0,5 

AUTOCARES R.FONT, SAU A2 06/11/2019 2,4 2 A2 06/11/2019 2,4 2 4 

TRANSPORTES CASTELLA, SA B2 08/03/2022 0,1 2,5 B2 22/11/2021 0,4 2,5 5 

MAYPE TAXIS Y MICROBUSES, 
SL 

A2 19/12/2018 3,3 2 A2 30/08/2017 4,6 1,5 3,5 

EMPRESA SAGALES, SA, 
FERROCARRILES Y 
TRANSPORTES, SA, 
BARCELONA BUS, SL, CINGLES 
BUS, SA, COMPAÑÍA 
REUSENSE DE AUTOMOVILES 
LA HISPANIA, SA, DISBUS 21, 
SL, TRANSBAGES, SL, 
HEREDEROS DE FRANCISCO 
VILAS, SA, DISBUS MALLORCA, 
SL, 25 OSONA BUS, SA, 
COMPROMÍS DE CONSTITUIR-
SE EN UTE 

B2 25/04/2022 0,0 2,5 A2 29/03/2022 0,0 2,5 5 

BLUE MOBILITY AND 
HEALTHCARE SERVICES, SL 

B2 09/11/2021 0,4 2,5 B2 09/11/2021 0,4 2,5 5 

AUTOCARS CALELLA,SL A2 23/03/2022 0,0 2,5 A2 23/03/2022 0,0 2,5 5 

AUTOCARES IZARO, SA B2 23/09/2021 0,5 2,5 B2 23/09/2021 0,5 2,5 5 

SERRAT BUS, SL A2 02/03/2021 1,1 2,5 A2 20/01/2021 1,2 2,5 5 

LA HISPANO IGUALADINA,SL B2 18/02/2022 0,1 2,5 B2 18/02/2022 0,1 2,5 5 

 
Categoria de transport escolar ordinari complementari 
 

CATEGORIA:  
TRANSPORT ESCOLAR 
ORDINARI 
COMPLEMENTARI 

VEHICLE 1 VEHICLE 2 

TOTAL 
PUNTUACIÓ 

LICITADOR 
Tipologia 
vehicle 

Data primera 
matriculació 

Antiguitat Puntuació 
Tipologia 
vehicle 

Data primera 
matriculació 

Antiguitat Puntuació 

ISABEL RODRIGUEZ 
FERNANDEZ 

A1 11/10/2018 3,5 2 A1 25/02/2013 9,1 0,5 2,5 

FERNANDO GARCIA 
GARCIA  

B1 25/04/2017 4,9 1,5 B1 28/06/2019 2,8 2 3,5 

MAYPE TAXIS Y 
MICROBUSES, SL 

A1 03/12/2018 3,3 2 A1 16/04/2018 4,0 2 4 

 
Categoria de transport escolar adaptat 

 
CATEGORIA:  
TRANSPORT ESCOLAR 
ADAPTAT 

VEHICLE 1 VEHICLE 2 

TOTAL 
PUNTUACIÓ 

LICITADOR 
Tipologia 
vehicle 

Data primera 
matriculació 

Antiguitat Puntuació 
Tipologia 
vehicle 

Data primera 
matriculació 

Antiguitat Puntuació 

AUTOCARS BARBA, SL B2 10/02/2011 11,1 0 B2 02/09/2010 11,6 0 0 

AUTOCARES R.FONT, SAU B2 18/07/2018 3,7 2 B2 26/10/2016 5,4 1,5 3,5 

TRANSPORTES CASTELLA, 
SA 

B2 08/03/2022 0,1 2,5 B2 22/11/2021 0,4 2,5 5 

EMPRESA SAGALES, SA, 
FERROCARRILES Y 
TRANSPORTES, SA, 
BARCELONA BUS, SL, 
CINGLES BUS, SA, 
COMPAÑÍA REUSENSE DE 
AUTOMOVILES LA 
HISPANIA, SA, DISBUS 21, 
SL, TRANSBAGES, SL, 
HEREDEROS DE 
FRANCISCO VILAS, SA, 
DISBUS MALLORCA, SL, 25 
OSONA BUS, SA, 
COMPROMÍS DE 
CONSTITUIR-SE EN UTE 

B2 25/04/2022 0,0 2,5 B2 02/07/2020 1,7 2,5 5 



 
 
 

 

 
 

BLUE MOBILITY AND 
HEALTHCARE SERVICES, 
SL 

B2 09/11/2021 0,4 2,5 B2 09/11/2021 0,4 2,5 5 

AUTOCARES IZARO, SA B2 23/09/2021 0,5 2,5 B2 23/09/2021 0,5 2,5 5 

LA HISPANO 
IGUALADINA,SL 

B2 18/02/2022 0,1 2,5 B2 18/02/2022 0,1 2,5 5 

 
Categoria de transport escolar adaptat complementari 
 

CATEGORIA:  
TRANSPORT ESCOLAR 
ADAPTAT COMPLEMENTARI 

VEHICLE 1 VEHICLE 2 

TOTAL 
PUNTUACIÓ 

LICITADOR 
Tipologia 
vehicle 

Data primera 
matriculació 

Antiguitat Puntuació 
Tipologia 
vehicle 

Data primera 
matriculació 

Antiguitat Puntuació 

FERNANDO GARCIA GARCIA  B1 25/04/2017 4,9 1,5 B1 28/06/2019 2,8 2 3,5 

BLUE MOBILITY AND 
HEALTHCARE SERVICES, SL 

C1 04/11/2021 0,4 2,5 C1 04/11/2021 0,4 2,5 5 

FALCK VL SERVICIOS 
SANITARIOS, SL 

C1 29/03/2022 0,0 2,5 C1 24/02/2022 0,1 2,5 5 

 
Categoria de transport escolar sanitari 
 

CATEGORIA:  
TRANSPORT ESCOLAR 
SANITARI 

VEHICLE 1 VEHICLE 2 

TOTAL 
PUNTUACIÓ 

LICITADOR 
Tipologia 
vehicle 

Data primera 
matriculació 

Antiguitat Puntuació 
Tipologia 
vehicle 

Data primera 
matriculació 

Antiguitat Puntuació 

BLUE MOBILITY AND 
HEALTHCARE SERVICES, SL 

C1 04/11/2021 0,4 2,5 C1 04/11/2021 0,4 2,5 5 

FALCK VL SERVICIOS 
SANITARIOS, SL 

C1 29/03/2022 0 2,5 C1 24/02/2022 0,1 2,5 5 

 
D. PROPOSTA A LA MESA DE CONTRACTACIÓ  
 
Es proposa a la Mesa de Contractació que: 
 
1. Valorar les ofertes presentades pels licitadors admesos a la licitació de l’Acord marc del servei 

de transport escolar del Consell Comarcal del Vallès Oriental (2022-04-S) i assignar-los la 
puntuació que es preveu en l’apartat C) d’aquest informe.  
 

2. Classificar per categories de transport escolar les ofertes presentades essent admeses totes 
les ofertes que hagin obtingut la puntuació mínima de 0,5 punts en el criteri d’adjudicació que 
preveu la clàusula 11.1 B) del PCAP, corresponent a l’antiguitat dels vehicles necessaris per 
a l’adscripció a cada categoria de l’Acord marc: 
 
Categoria de transport escolar ordinari 
 

Classificació Licitador 
Puntuació Criteri 
clàusula 11.1 A) del 
PCAP 

Puntuació Criteri 
clàusula 11.1 B) del 
PCAP 

Puntuació total 

1 TRANSPORTES CASTELLA, SA 5 5 10 

2 

EMPRESA SAGALES, SA, FERROCARRILES Y 
TRANSPORTES, SA, BARCELONA BUS, SL, CINGLES BUS, 
SA, COMPAÑÍA REUSENSE DE AUTOMOVILES LA HISPANIA, 
SA, DISBUS 21, SL, TRANSBAGES, SL, HEREDEROS DE 
FRANCISCO VILAS, SA, DISBUS MALLORCA, SL, 25 OSONA 
BUS, SA, COMPROMÍS DE CONSTITUIR-SE EN UTE 

5 5 10 

3 BLUE MOBILITY AND HEALTHCARE SERVICES, SL 5 5 10 

4 SERRAT BUS, SL 5 5 10 

5 AUTOCARES R.FONT, SAU 5 4 9 

6 AUTOCARES IZARO, SA 2,5 5 7,5 

7 AUTOCARS CALELLA,SL 0 5 5 

8 LA HISPANO IGUALADINA,SL 0 5 5 



 
 
 

 

 
 

9 MAYPE TAXIS Y MICROBUSES, SL 0 3,5 3,5 

10 AUTOCARS BARBA, SL 0 0,5 0,5 

 
Categoria de transport escolar ordinari complementari 
 

Classificació Licitador 
Puntuació Criteri 
clàusula 11.1 A) del 
PCAP 

Puntuació Criteri 
clàusula 11.1 B) del 
PCAP 

Puntuació total 

1 MAYPE TAXIS Y MICROBUSES, SL 0 4 4 

2 FERNANDO GARCIA GARCIA 0 3,5 3,5 

3 ISABEL RODRIGUEZ FERNANDEZ 0 2,5 2,5 

 
Categoria de transport escolar adaptat  
 

Classificació Licitador 
Puntuació Criteri 
clàusula 11.1 A) del 
PCAP 

Puntuació Criteri 
clàusula 11.1 B) del 
PCAP 

Puntuació total 

1 TRANSPORTES CASTELLA, SA 5 5 10 

2 

EMPRESA SAGALES, SA, FERROCARRILES Y 
TRANSPORTES, SA, BARCELONA BUS, SL, CINGLES BUS, 
SA, COMPAÑÍA REUSENSE DE AUTOMOVILES LA HISPANIA, 
SA, DISBUS 21, SL, TRANSBAGES, SL, HEREDEROS DE 
FRANCISCO VILAS, SA, DISBUS MALLORCA, SL, 25 OSONA 
BUS, SA, COMPROMÍS DE CONSTITUIR-SE EN UTE 

5 5 10 

3 BLUE MOBILITY AND HEALTHCARE SERVICES, SL 5 5 10 

4 AUTOCARES R.FONT, SAU 5 3,5 8,5 

5 AUTOCARES IZARO, SA 2,5 5 7,5 

6 LA HISPANO IGUALADINA,SL 0 5 5 

 
Categoria de transport escolar adaptat complementari 
 

Classificació Licitador 
Puntuació Criteri 
clàusula 11.1 A) del 
PCAP 

Puntuació Criteri 
clàusula 11.1 B) del 
PCAP 

Puntuació total 

1 BLUE MOBILITY AND HEALTHCARE SERVICES, SL 5 5 10 

2 FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS, SL 5 5 10 

3 FERNANDO GARCIA GARCIA 0 3,5 3,5 

 
Categoria de transport escolar sanitari 
 

Classificació Licitador 
Puntuació Criteri 
clàusula 11.1 A) del 
PCAP 

Puntuació Criteri 
clàusula 11.1 B) del 
PCAP 

Puntuació total 

1 BLUE MOBILITY AND HEALTHCARE SERVICES, SL 5 5 10 

2 FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS, SL 5 5 10 

 
3. Fixar la següent puntuació per al criteri d’adjudicació corresponent a la formació 

complementària dels conductors que se sumarà a la puntuació obtinguda en els contractes 
basats de l’Acord marc que es licitin i que es mantindrà durant tota la vigència de l’Acord 
marc i no serà revisada: 
 

Licitador Puntuació 

ISABEL RODRIGUEZ FERNANDEZ 0 

FERNANDO GARCIA GARCIA  0 

AUTOCARS BARBA, SL 0 

AUTOCARES R.FONT, SAU 5 

TRANSPORTES CASTELLA, SA 5 

MAYPE TAXIS Y MICROBUSES, SL 0 



 
 
 

 

 
 

EMPRESA SAGALES, SA, FERROCARRILES Y TRANSPORTES, SA, BARCELONA BUS, SL, 
CINGLES BUS, SA, COMPAÑÍA REUSENSE DE AUTOMOVILES LA HISPANIA, SA, DISBUS 
21, SL, TRANSBAGES, SL, HEREDEROS DE FRANCISCO VILAS, SA, DISBUS MALLORCA, 
SL, 25 OSONA BUS, SA, COMPROMÍS DE CONSTITUIR-SE EN UTE 

5 

BLUE MOBILITY AND HEALTHCARE SERVICES, SL 5 

AUTOCARS CALELLA,SL 0 

AUTOCARES IZARO, SA 2,5 

SERRAT BUS, SL 5 

LA HISPANO IGUALADINA,SL 0 

FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS, SL 5 

 
4. Admetre els licitadors que tot seguit es detallen a les categories de transport escolar en les quals 

han obtingut un mínim de 0,5 punts en la valoració del criteri d’adjudicació previst a la clàusula 
11.1 B) del PCAP:  

 

Licitador 

Categories de transport escolar 

Transport 
escolar 
ordinari 

Transport escolar 
ordinari 
complementari 

Transport 
escolar 
adaptat 

Transport escolar 
adaptat 
complementari 

Transport 
escolar 
sanitari 

ISABEL RODRIGUEZ FERNANDEZ  X    

FERNANDO GARCIA GARCIA   
 
X 

 
 
X 

 

AUTOCARS BARBA, SL X     

AUTOCARES R.FONT, SAU X  X   

TRANSPORTES CASTELLA, SA X  
 
X 
 

  

MAYPE TAXIS Y MICROBUSES, SL X X 
 
 

  

EMPRESA SAGALES, SA, FERROCARRILES Y TRANSPORTES, SA, BARCELONA 
BUS, SL, CINGLES BUS, SA, COMPAÑÍA REUSENSE DE AUTOMOVILES LA 
HISPANIA, SA, DISBUS 21, SL, TRANSBAGES, SL, HEREDEROS DE FRANCISCO 
VILAS, SA, DISBUS MALLORCA, SL, 25 OSONA BUS, SA, COMPROMÍS DE 
CONSTITUIR-SE EN UTE 

X  X   

BLUE MOBILITY AND HEALTHCARE SERVICES, SL X  X X X 

AUTOCARS CALELLA,SL X     

AUTOCARES IZARO, SA X  X   

SERRAT BUS, SL X     

LA HISPANO IGUALADINA,SL X  X   

FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS, SL    X X 

 
5. No admetre als licitadors que tot seguit s’assenyalen a alguna de les categories de transport 

escolar pels motius següents: 
 
ISABEL RODRIGUEZ FERNANDEZ no s’admet a la categoria de transport escolar adaptat 
complementari perquè no aporta documentació de vehicles de tipologies compatibles amb 
aquesta categoria. 
 
AUTOCARS BARBA, SL, no s’admet a la categoria de transport escolar adaptat perquè no 
arriba a la puntuació mínima del criteri 11.1 B) del PCAP. 
 
AUTOCARS CALELLA, SL, no s’admet a la categoria de transport escolar ordinari 
complementari perquè no aporta documentació de vehicles de tipologies compatibles amb 
aquesta categoria.” 

 
9. El 13 de maig de 2022, la Mesa de Contractació de la licitació per a l’adjudicació l’Acord 

marc del servei de transport escolar del Consell Comarcal del Vallès Oriental (2022-04-
S) va acordar el següent: 

 
“ 



 
 
 

 

 
 

1. Valorar les ofertes presentades pels licitadors admesos a la licitació de l’Acord marc del servei 
de transport escolar del Consell Comarcal del Vallès Oriental (2022-04-S) i assignar-los la 
puntuació que es preveu en l’apartat C) de l’informe emès per la cap de l’Àrea de Serveis 
Personals el 13 de maig de 2022 i que es reprodueix anteriorment.  
 

2. Classificar per categories de transport escolar les ofertes presentades essent admeses totes 
les ofertes que hagin obtingut la puntuació mínima de 0,5 punts en el criteri d’adjudicació que 
preveu la clàusula 11.1 B) del PCAP, corresponent a l’antiguitat dels vehicles necessaris per 
a l’adscripció a cada categoria de l’Acord marc: 
 
Categoria de transport escolar ordinari 
 

Classificació Licitador 
Puntuació Criteri 
clàusula 11.1 A) del 
PCAP 

Puntuació Criteri 
clàusula 11.1 B) del 
PCAP 

Puntuació total 

1 TRANSPORTES CASTELLA, SA 5 5 10 

2 

EMPRESA SAGALES, SA, FERROCARRILES Y 
TRANSPORTES, SA, BARCELONA BUS, SL, CINGLES BUS, 
SA, COMPAÑÍA REUSENSE DE AUTOMOVILES LA HISPANIA, 
SA, DISBUS 21, SL, TRANSBAGES, SL, HEREDEROS DE 
FRANCISCO VILAS, SA, DISBUS MALLORCA, SL, 25 OSONA 
BUS, SA, COMPROMÍS DE CONSTITUIR-SE EN UTE 

5 5 10 

3 BLUE MOBILITY AND HEALTHCARE SERVICES, SL 5 5 10 

4 SERRAT BUS, SL 5 5 10 

5 AUTOCARES R.FONT, SAU 5 4 9 

6 AUTOCARES IZARO, SA 2,5 5 7,5 

7 AUTOCARS CALELLA,SL 0 5 5 

8 LA HISPANO IGUALADINA,SL 0 5 5 

9 MAYPE TAXIS Y MICROBUSES, SL 0 3,5 3,5 

10 AUTOCARS BARBA, SL 0 0,5 0,5 

 
Categoria de transport escolar ordinari complementari 
 

Classificació Licitador 
Puntuació Criteri 
clàusula 11.1 A) del 
PCAP 

Puntuació Criteri 
clàusula 11.1 B) del 
PCAP 

Puntuació total 

1 MAYPE TAXIS Y MICROBUSES, SL 0 4 4 

2 FERNANDO GARCIA GARCIA 0 3,5 3,5 

3 ISABEL RODRIGUEZ FERNANDEZ 0 2,5 2,5 

 
Categoria de transport escolar adaptat  
 

Classificació Licitador 
Puntuació Criteri 
clàusula 11.1 A) del 
PCAP 

Puntuació Criteri 
clàusula 11.1 B) del 
PCAP 

Puntuació total 

1 TRANSPORTES CASTELLA, SA 5 5 10 

2 

EMPRESA SAGALES, SA, FERROCARRILES Y 
TRANSPORTES, SA, BARCELONA BUS, SL, CINGLES BUS, 
SA, COMPAÑÍA REUSENSE DE AUTOMOVILES LA HISPANIA, 
SA, DISBUS 21, SL, TRANSBAGES, SL, HEREDEROS DE 
FRANCISCO VILAS, SA, DISBUS MALLORCA, SL, 25 OSONA 
BUS, SA, COMPROMÍS DE CONSTITUIR-SE EN UTE 

5 5 10 

3 BLUE MOBILITY AND HEALTHCARE SERVICES, SL 5 5 10 

4 AUTOCARES R.FONT, SAU 5 3,5 8,5 

5 AUTOCARES IZARO, SA 2,5 5 7,5 

6 LA HISPANO IGUALADINA,SL 0 5 5 

 
Categoria de transport escolar adaptat complementari 
 

Classificació Licitador 
Puntuació Criteri 
clàusula 11.1 A) del 
PCAP 

Puntuació Criteri 
clàusula 11.1 B) del 
PCAP 

Puntuació total 



 
 
 

 

 
 

1 BLUE MOBILITY AND HEALTHCARE SERVICES, SL 5 5 10 

2 FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS, SL 5 5 10 

3 FERNANDO GARCIA GARCIA 0 3,5 3,5 

 
Categoria de transport escolar sanitari 
 

Classificació Licitador 
Puntuació Criteri 
clàusula 11.1 A) del 
PCAP 

Puntuació Criteri 
clàusula 11.1 B) del 
PCAP 

Puntuació total 

1 BLUE MOBILITY AND HEALTHCARE SERVICES, SL 5 5 10 

2 FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS, SL 5 5 10 

 
3. Fixar la següent puntuació per al criteri d’adjudicació corresponent a la formació 

complementària dels conductors que se sumarà a la puntuació obtinguda en els contractes 
basats de l’Acord marc que es licitin i que es mantindrà durant tota la vigència de l’Acord 
marc i no serà revisada: 
 

Licitador Puntuació 

ISABEL RODRIGUEZ FERNANDEZ 0 

FERNANDO GARCIA GARCIA  0 

AUTOCARS BARBA, SL 0 

AUTOCARES R.FONT, SAU 5 

TRANSPORTES CASTELLA, SA 5 

MAYPE TAXIS Y MICROBUSES, SL 0 

EMPRESA SAGALES, SA, FERROCARRILES Y TRANSPORTES, SA, BARCELONA BUS, SL, 
CINGLES BUS, SA, COMPAÑÍA REUSENSE DE AUTOMOVILES LA HISPANIA, SA, DISBUS 
21, SL, TRANSBAGES, SL, HEREDEROS DE FRANCISCO VILAS, SA, DISBUS MALLORCA, 
SL, 25 OSONA BUS, SA, COMPROMÍS DE CONSTITUIR-SE EN UTE 

5 

BLUE MOBILITY AND HEALTHCARE SERVICES, SL 5 

AUTOCARS CALELLA,SL 0 

AUTOCARES IZARO, SA 2,5 

SERRAT BUS, SL 5 

LA HISPANO IGUALADINA,SL 0 

FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS, SL 5 

 
4. Admetre els licitadors que tot seguit es detallen a les categories de transport escolar en les quals 

han obtingut un mínim de 0,5 punts en la valoració del criteri d’adjudicació previst a la clàusula 
11.1 B) del PCAP:  

 

Licitador 

Categories de transport escolar 

Transport 
escolar 
ordinari 

Transport escolar 
ordinari 
complementari 

Transport 
escolar 
adaptat 

Transport escolar 
adaptat 
complementari 

Transport 
escolar 
sanitari 

ISABEL RODRIGUEZ FERNANDEZ  X    

FERNANDO GARCIA GARCIA   
 

X 
 

 
X 

 

AUTOCARS BARBA, SL X     

AUTOCARES R.FONT, SAU X  X   

TRANSPORTES CASTELLA, SA X  
 

X 
 

  

MAYPE TAXIS Y MICROBUSES, SL X X 
 
 

  

EMPRESA SAGALES, SA, FERROCARRILES Y TRANSPORTES, SA, 
BARCELONA BUS, SL, CINGLES BUS, SA, COMPAÑÍA REUSENSE DE 
AUTOMOVILES LA HISPANIA, SA, DISBUS 21, SL, TRANSBAGES, SL, 
HEREDEROS DE FRANCISCO VILAS, SA, DISBUS MALLORCA, SL, 25 
OSONA BUS, SA, COMPROMÍS DE CONSTITUIR-SE EN UTE 

X  X   

BLUE MOBILITY AND HEALTHCARE SERVICES, SL X  X X X 



 
 
 

 

 
 

AUTOCARS CALELLA,SL X     

AUTOCARES IZARO, SA X  X   

SERRAT BUS, SL X     

LA HISPANO IGUALADINA,SL X  X   

FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS, SL    X X 

 
5. No admetre als licitadors que tot seguit s’assenyalen a alguna de les categories de transport 

escolar pels motius següents: 
 
ISABEL RODRIGUEZ FERNANDEZ no s’admet a la categoria de transport escolar adaptat 
complementari perquè no aporta documentació de vehicles de tipologies compatibles amb 
aquesta categoria. 
 
AUTOCARS BARBA, SL, no s’admet a la categoria de transport escolar adaptat perquè no 
arriba a la puntuació mínima del criteri 11.1 B) del PCAP. 
 
AUTOCARS CALELLA, SL, no s’admet a la categoria de transport escolar ordinari 
complementari perquè no aporta documentació de vehicles de tipologies compatibles amb 
aquesta categoria. 

 
6. Efectuar el requeriment previst a la clàusula 18.5 del Plec de clàusules administratives 

particulars el Consell Comarcal a cadascun dels licitadors per tal que aportin la 
documentació que manca d’acord amb el quadre reproduït anteriorment. 
 

7. Aprovar l’acta d’aquesta sessió. 
 

8. Publicar l’acta d’aquesta sessió al perfil del contractant del Consell Comarcal del Vallès Oriental.” 

 
10. El 13 de maig de 2022, els serveis tècnics del Consell Comarcal varen efectuar el 

requeriment previst a la clàusula 18.5 del Plec de clàusules administratives particulars a 
cadascun dels licitadors per tal que aportin la documentació administrativa 
corresponent. A continuació es detallen els registres de sortida en els que es va 
efectuar el requeriment i els registres d’entrada  en els que té lloc l’entrega de la 
documentació sol·licitada que tots els licitadors han entregat dins del termini: 

 

LICITADOR 
REGISTRE 
SOTRTIDA 

REGISTRE DE 
ENTRADA 

DOCUMENTACIÓ 
APORTADA 

CORRECTAMENT 

ISABEL RODRIGUEZ FERNANDEZ S2022007734 E2022007245 SÍ 

FERNANDO GARCIA GARCIA  S2022007733 E2022007101 SÍ 

AUTOCARS BARBA, SL S2022007729 
E2022007121  
E2022007128 
E2022007272 

SÍ 

AUTOCARES R.FONT, SAU S2022007722 E2022006863 SÍ 

TRANSPORTES CASTELLA, SA S2022007738 E2022007262 SÍ 

MAYPE TAXIS Y MICROBUSES, SL S2022007736 E2022007277 SÍ 

EMPRESA SAGALES, SA  S2022007716 E2022007268  SÍ 

FERROCARRILES Y TRANSPORTES, 
SA 

S2022007715 E2022007267 SÍ 

BARCELONA BUS, SL 
S2022007720 
 

E2022007266 SÍ 

CINGLES BUS, SA S2022007719 E2022007264 SÍ 

 COMPAÑÍA REUSENSE DE 
AUTOMOVILES LA HISPANIA, SA 

S2022007718 E2022007263  SÍ 

 DISBUS 21, SL S2022007717 E2022007261 SÍ 

TRANSBAGES, SL S2022007712 E2022007260 SÍ 

HEREDEROS DE FRANCISCO VILAS, 
SA 

S2022007714 
E2022007278   
E2022007274 

SÍ 

DISBUS MALLORCA, SL S2022007713 
E2022007276 
E2022007275  

SÍ 

25 OSONA BUS, SA 
S2022007711 
 

E2022007259 SÍ 



 
 
 

 

 
 

BLUE MOBILITY AND HEALTHCARE 
SERVICES, SL 

S2022007719 E2022007265 SÍ 

AUTOCARS CALELLA,SL S2022007726 E2022007078 SÍ 

AUTOCARES IZARO, SA S2022007721 E2022006884 SÍ 

SERRAT BUS, SL S2022007737 E2022007140 SÍ 

LA HISPANO IGUALADINA,SL S2022007735 

Presentació per 
missatge a través 
de la plataforma de 
contractació 
electrònica Vortal 

SÍ 

FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS, SL S2022007732 E2022006883 SÍ 

 
 
FONAMENTS DE DRET  
 
1. La Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, 

sobre contractació pública i per la que es deroga la Directiva 2004/18/CE. 
 

2. La Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de contractes del sector públic, per la que es 
transposen 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.  

 
3. El Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 

pública. 
 

4. El Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat 
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 

 
5. El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 

30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
 

6. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 

7. El Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

 
8. El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya aprovat pel Decret 

179/1995, de 13 de juny.  
 

9. La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i els reglaments i les 
altres normes que la desenvolupen.  

 
10. El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, 

relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 
95/46/CE. 

 
11. La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 

dels drets digitals. 
 

12. El Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de 
desembre. 

 
13. L’Ordenança reguladora de l’Administració electrònica del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental, la seu electrònica i el registre electrònic, publicada en el BOPB de 17 de febrer 
de 2014 



 
 
 

 

 
 

 
14. El Reglament de factures del Consell Comarcal del Vallès Oriental publicat en el Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona de 2 de febrer de 2015 
 

15. L’ordenança fiscal número 3, reguladora de la taxa per l’expedició de documents 
administratius aprovada, el 20 de novembre de 2013, pel Ple del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, i publicada al BOPB de 3 de febrer de 2014 

 
16. La Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i les normes que la desenvolupen. 

 
17. La disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de 

contractes del sector públic, per la que es transposen 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, pel que fa a la competència del Ple com a òrgan de contractació. 
 

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Declarar vàlida la licitació per a l’adjudicació de l’Acord marc del servei de transport escolar 

del Consell Comarcal del Vallès Oriental (2022-04-S). 
 

2. Ratificar tots els acords adoptats per la Mesa de Contractació de la licitació per a 
l’adjudicació de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental. 
 

3. Adjudicar l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental (2022-04-S) als empresaris que tot seguit es detallen en el quadre següent i 
admetre’ls en les categories de transport escolar que s’especifiquen a continuació: 
 

Licitador 

Categories de transport escolar 

Transport 
escolar 
ordinari 

Transport 
escolar 
ordinari 
complementari 

Transport 
escolar 
adaptat 

Transport 
escolar 
adaptat 
complementari 

Transport 
escolar 
sanitari 

ISABEL RODRIGUEZ FERNANDEZ  X    

FERNANDO GARCIA GARCIA   
 

X 
 

 
X 

 

AUTOCARS BARBA, SL X     

AUTOCARES R.FONT, SAU X  X   

TRANSPORTES CASTELLA, SA X  
 

X 
 

  

MAYPE TAXIS Y MICROBUSES, SL X X 
 
 

  

EMPRESA SAGALES, SA, FERROCARRILES Y 
TRANSPORTES, SA, BARCELONA BUS, SL, 
CINGLES BUS, SA, COMPAÑÍA REUSENSE DE 
AUTOMOVILES LA HISPANIA, SA, DISBUS 21, SL, 
TRANSBAGES, SL, HEREDEROS DE FRANCISCO 
VILAS, SA, DISBUS MALLORCA, SL, 25 OSONA BUS, 
SA, COMPROMÍS DE CONSTITUIR-SE EN UTE 

X  X   

BLUE MOBILITY AND HEALTHCARE SERVICES, SL X  X X X 

AUTOCARS CALELLA,SL X     

AUTOCARES IZARO, SA X  X   

SERRAT BUS, SL X     



 
 
 

 

 
 

LA HISPANO IGUALADINA,SL X  X   

FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS, SL    X X 

 
4. No admetre als licitadors que tot seguit s’assenyalen en les categories de transport escolar 

que s’especifiquen a continuació pels motius següents: 
 

ISABEL RODRIGUEZ FERNANDEZ no s’admet a la categoria de transport escolar 
adaptat complementari perquè no aporta documentació de vehicles de tipologies 
compatibles amb aquesta categoria. 
 
AUTOCARS BARBA, SL, no s’admet a la categoria de transport escolar adaptat perquè 
no arriba a la puntuació mínima del criteri 11.1 B) del Plec de clàusules administratives 
particulars que regula l’Acord marc ja que els dos vehicles més nous compatibles amb 
aquesta categoria tenint una antiguitat superior a 10 anys. 
 
AUTOCARS CALELLA, SL, no s’admet a la categoria de transport escolar ordinari 
complementari perquè no aporta documentació de vehicles de tipologies compatibles 
amb aquesta categoria. 

 
5. Fixar la següent puntuació per al criteri d’adjudicació corresponent a la formació 

complementària dels conductors (criteri 11.1 A) del Plec de clàusules administratives 
particulars que regula l’Acord marc) que se sumarà a la puntuació obtinguda en els 
contractes basats de l’Acord marc que es licitin i que es mantindrà durant tota la vigència 
de l’Acord marc i no serà revisada: 

 

Licitador Puntuació 

ISABEL RODRIGUEZ FERNANDEZ 0 

FERNANDO GARCIA GARCIA  0 

AUTOCARS BARBA, SL 0 

AUTOCARES R.FONT, SAU 5 

TRANSPORTES CASTELLA, SA 5 

MAYPE TAXIS Y MICROBUSES, SL 0 

EMPRESA SAGALES, SA, FERROCARRILES Y TRANSPORTES, SA, 
BARCELONA BUS, SL, CINGLES BUS, SA, COMPAÑÍA REUSENSE DE 
AUTOMOVILES LA HISPANIA, SA, DISBUS 21, SL, TRANSBAGES, SL, 
HEREDEROS DE FRANCISCO VILAS, SA, DISBUS MALLORCA, SL, 25 OSONA 
BUS, SA, COMPROMÍS DE CONSTITUIR-SE EN UTE 

5 

BLUE MOBILITY AND HEALTHCARE SERVICES, SL 5 

AUTOCARS CALELLA,SL 0 

AUTOCARES IZARO, SA 2,5 

SERRAT BUS, SL 5 

LA HISPANO IGUALADINA,SL 0 

FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS, SL 5 

 
6. Publicar l’adjudicació de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell Comarcal 

del Vallès Oriental (2022-04-S) en el perfil del contractant i en el Diari Oficial de la Unió 
Europea. 

 
7. Notificar aquest acord a les persones interessades.” 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 30.41 de la videoacta. 
 

http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202205251903000000_FH.mov&topic=24


 
 
 

 

 
 

El ple aprova el dictamen amb els 24 vots a favor de, per part del Grup Comarcal Partit dels 
Socialistes de Catalunya - CP, els senyors i les senyores Emilio 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 i Josep Quesada Tornero; 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 Tomás, Ignasi Martínez 
Murciano, Imma Ortega i Martí i Marina Planellas i Alegre; per part del Grup Comarcal Junts 
per Catalunya (Junts), els senyors i les senyores Gemma Brunet Ferrer, Roser Colomé 
Soler, 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 – Alternativa Municipalista, 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. 
 
 
ÀREA D'HABITATGE 
 
2. Aprovar el conveni d’assistència tècnica en matèria d’habitatge amb l’Ajuntament 
de Montornès del Vallès. 
 
Llegida la proposta de l’Àrea d’Habitatge, de 25 de maig de 2022, que és la que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 24 de maig de 2022, la cap de l'Àrea de Serveis Personals, senyora Josefa Recio Corral, 
ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 23 de novembre de 2016 el Ple del Consell Comarcal va acordar aprovar la creació de l’Oficina 

comarcal d’habitatge del Vallès Oriental (en endavant OCH) amb una cartera de serveis que 
inclou:  

 
a) Serveis de tràmit: aquells serveis d’assessorament, de gestió i tramitació d’ajuts socials.  
b) Serveis cívics: aquells serveis d’assistència i assessorament tècnic-jurídic adreçats a la 

ciutadania i als ens locals.  
c) Governança: assistència i assessorament en el desenvolupament de polítiques públiques 

d’habitatge.  
 
2. L’11 de febrer de 2016 es va formalitzar el conveni per a la prestació d’assistència tècnica per 

part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Montornès del Vallès en matèria 
d’habitatge i de medi ambient i enginyeria. En matèria d’habitatge la dedicació quedava establerta 
en 18,75 hores setmanals.  

 
3. El 5 d’octubre de 2016 es va ampliar la dedicació en matèria d’habitatge de 18,75 a 24 hores 

setmanals a partir de l’1 d’octubre de 2016. 
 

4. El 25 de setembre de 2018 es va formalitzar una pròrroga del conveni pel període comprès entre 
l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2019. 

 
5. El 18 de març de 2020, el Ple del Consell Comarcal va aprovar el conveni d’assistència tècnica en 

matèria d’habitatge amb l’Ajuntament de Montornès del Vallès amb una vigència que s’estenia 
des de l’1 de gener de 2020 fins al 30 de juny de 2020 sense previsió de pròrroga.  

 



 
 
 

 

 
 

6. El 19 de juny de 2020, registre d’entrada núm. E2020007242, l’Ajuntament de Montornès del 
Vallès va manifestar la seva voluntat de subscriure un nou conveni de prestació de serveis en 
matèria d’habitatge amb una dedicació de 24 hores setmanals, i el 22 de juliol de 2020, el Ple del 
Consell Comarcal va aprovar un nou conveni d’assistència tècnica en matèria d’habitatge amb 
l’Ajuntament de Montornès del Vallès amb una dedicació de 24 hores setmanals, una vigència 
establerta des de l’1 de juliol de 2020 fins al 30 de juny de 2021, per un import per tot el període 
de 37.367,54 €, i amb la possibilitat de pròrroga per a un any més, segons el pacte setè del 
mateix articulat.  

 
7. El 12 de maig de 2021, registre d’entrada núm. E2021007016, l’Ajuntament de Montornès del 

Vallès va manifestar la seva voluntat de subscriure la pròrroga del conveni de prestació de serveis 
en matèria d’habitatge amb una dedicació de 24 hores setmanals, i el 9 de juny de 2021, per mitjà 
del Decret de Presidència 2021PRES000387, ratificat pel Ple del Consell Comarcal del 21 de 
juliol, es va aprovar la pròrroga del conveni esmentat. Aquest conveni estén la seva vigència fins 
al 30 de juny de 2022, sense possibilitat de cap pròrroga més segons el mateix articulat. 

 
8. El 12 de maig de 2022, registre d’entrada núm. E2022006787, l’Ajuntament de Montornès del 

Vallès ha manifestat la seva voluntat de subscriure nou conveni d’assistència tècnica en matèria 
d’habitatge, amb la mateixa dedicació i per una durada de dos anys.  

 
Un cop revisada i consensuada amb el mateix ajuntament, l’aportació econòmica anual del 
conveni s’ha establert en trenta-nou mil cinc-cents noranta-quatre euros amb vint-i-quatre cèntims 
(39.594,24 €), per una dedicació de 24 hores setmanals.  

 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni d’assistència tècnica en matèria d’habitatge amb 

l’Ajuntament de Montornès del Vallès d’acord amb les condicions específiques següents:  
 

Objecte: aquest conveni tindrà per objecte establir la relació, les obligacions, la coordinació i la 
cooperació entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Montornès del Vallès 
per a la prestació d’assistència tècnica en el desenvolupament de polítiques públiques d’habitatge 
que ofereix l’Oficina d’Habitatge del Vallès Oriental.  

 
Serveis d’assistència: per raó d’aquest conveni el Consell Comarcal del Vallès Oriental prestarà 
a l’Ajuntament de Montornès del Vallès l’assistència tècnica que ofereix l’Oficina d’Habitatge del 
Vallès Oriental, consistent en: 

 
i. Informar, assessorar i atendre al públic en totes les matèries relacionades amb 

l’habitatge, tant a la població de Montornès del Vallès com de la resta de la comarca a fi 
de facilitar als usuaris/àries la proximitat de l’administració pública per a dur a terme els 
tràmits en matèria d’habitatge. 

ii. Gestionar i registrar sol·licituds dels serveis de tràmit. 
iii. Avaluar, informar, proposar, inspeccionar i dur a terme el seguiment sobre tots els 

procediments relatius als reagrupaments familiars. 
iv. Col·laborar amb l’Ajuntament en la resta de tasques pròpies de l’àmbit de l’habitatge. 

 
Dedicació: exercir les funcions amb personal que disposi de la titulació professional adient amb 
una dedicació de 24 hores setmanals.   

 
Import:  
 
1. El cost anual corresponent a la prestació d’assistència és de trenta-nou mil cinc-cents 

noranta-quatre euros amb vint-i-quatre cèntims (39.594,24 €).  
 
2. Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, l’import 

que ha d’abonar l’Ajuntament al Consell Comarcal s’actualitzarà successivament d’acord amb 



 
 
 

 

 
 

la variació salarial dels empleats públics prevista pels pressupostos generals de l’Estat 
corresponents a cada exercici. 

 
3. L’Ajuntament hauria d’abonar al Consell Comarcal la quantitat esmentada en els punts 1 i 2 

per meitats iguals abans del 30 de setembre i del 28 de febrer de cada anualitat. 
 

Vigència: des de l’1 de juliol de 2022 fins al 30 de juny de 2024. Es proposa incloure la 
possibilitat de prorrogar el conveni per períodes d’un any fins un màxim de dos.  
 

2. Reconèixer el dret de dinou mil set-cents noranta-set euros amb dotze cèntims (19.797,12 €) a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 35 46245 corresponent al període d’1 de juliol al 31 de 
desembre de 2022 del conveni. 

 
3. Anotar el compromís d’ingrés futur de l’import de trenta-nou mil cinc-cents noranta-quatre euros 

amb vint-i-quatre cèntims (39.594,24 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària 35 46245 
corresponent al període d’1 de gener a 31 de desembre de 2023.  

 
4. Anotar el compromís d’ingrés futur de l’import de dinou mil set-cents noranta-set euros amb dotze 

cèntims (19.797,12 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària 35 46245 corresponent al període d’1 
de gener a 30 de juny de 2024.” 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 26 del Text refós de l’Estatut d’Autonomia de 2006 reconeix que les persones 

que no disposen dels recursos suficients tenen dret a accedir a un habitatge digne, per a 
la qual cosa els poders públics han d'establir per llei un sistema de mesures que 
garanteixi aquest dret, amb les condicions que determinen les lleis. 

 
2. L’article 66.3.d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, preveu que el municipi té competències 
pròpies en la promoció i la gestió d'habitatges. 

 
3. L’article 71.1.d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

estableix que per a la gestió dels seus interessos, el municipi també pot exercir activitats 
complementàries de les pròpies d'altres administracions públiques i, en particular, les 
relatives a l'habitatge. 

 
D’altra banda, l’article 71.2 d’aquesta norma preveu que per a la realització d'aquestes 
activitats, els municipis poden exercir les potestats d'execució que no estiguin atribuïdes 
per la legislació a altres administracions públiques, inclosa, si s'escau, la de dictar 
reglaments interns d'organització dels serveis corresponents. 

 
4. L’article 25.2 a) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Règim Local 

preveu que el municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de 
la legislació de l’Estat i de les comunitats autònomes, la promoció i gestió de l’habitatge 
de protecció pública amb criteris de sostenibilitat financera i conservació i rehabilitació de 
l’edificació.  

 
5. L’article 8.1 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, preveu que els 

ens locals, sota el principi d'autonomia per a la gestió de llurs interessos, exerceixen les 
competències d'habitatge d'acord amb el que estableixen la legislació de règim local, la 
legislació urbanística i aquesta llei, sens perjudici de la capacitat de subscriure convenis i 
concertar actuacions amb altres administracions i agents d'iniciativa social i privada que 
actuen sobre el mercat d'habitatge protegit i lliure. 
 

6. L’article 8.3 de la Llei del dret a l'habitatge, preveu que els ens locals que, per llur 



 
 
 

 

 
 

dimensió o per manca de recursos, no puguin exercir plenament les competències en 
matèria d'habitatge poden sol·licitar a les administracions d'àmbit territorial superior la 
prestació d'assistència tècnica, financera i jurídica. 
 

7. L’article 25 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 preveu que correspon a la 
comarca l’exercici de les competències següents:  
 
“a) Les que li atribueix aquesta Llei en matèria de cooperació, assessorament i 
coordinació dels ajuntaments, d'acord amb el que estableix l'article 28. 
b) Les que li atribueixin les lleis del Parlament. L'atribució de competències per lleis 
sectorials s'ha de fer tenint en compte la tipologia de les comarques, sens perjudici de 
l'atribució directa de competències als ajuntaments dels municipis que compleixin els 
requisits mínims de població, capacitat econòmica o capacitat de gestió, d'acord amb els 
criteris objectius que estableixin les mateixes lleis sectorials. 
c) Les que li deleguin o li encarreguin de gestionar l'Administració de la Generalitat, la 
diputació corresponent, els municipis, les mancomunitats i les comunitats de municipis, i 
les organitzacions associatives d'ens locals regulades pels títols X i XI 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. Les delegacions o els encàrrecs de gestió han d'anar 
acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a exercir-los.” 
 

8. L’article 28 del Text refós de la llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat per 
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix que correspon a les comarques 
prestar assistència tècnica i jurídica als municipis. 
 

9. 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, estableix que 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.  
 

10. El conveni  de col·laboració i d’encàrrec de gestions relatiu a l’oficina comarcal 
d’habitatge, per a l’any 2019, formalitzat el 27 de març de 2019 entre el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, la pròrroga del qual 
s’ha formalitzat el 9 de març de 2022.   
 

11. El conveni relatiu al programa de mediació per al lloguer social d’habitatges amb 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per a l’any 2019, formalitzat el 27 de març de 
2019 entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, la pròrroga del qual per a l’any 2022 s’ha formalitzat el 9 de març de 2022. 
 

12. El conveni entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i la Diputació de Barcelona 
formalitzat el 13 de novembre de 2015 el qual té per objecte regular la col·laboració de 
les parts en relació amb l’acollida del Servei d’Intermediació pels Deutes de l’Habitatge 
(SIDH) i l’establiment d’un Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC) associat al SIDH. La 
vigència d’aquest conveni s’estén des de la seva data de signatura fins a l’extinció del 
conveni de col·laboració subscrit entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i la 
Diputació de Barcelona, per el funcionament del SIDH. 

 
13. L’acord de 23 de novembre de 2016 del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental 

d’aprovació de la creació l’Oficina d’Habitatge del Vallès Oriental amb els serveis de 
tràmit, cívics i de governança. En aquest sentit es transcriuen els serveis de tràmit i 
cívics: 



 
 
 

 

 
 

 
A) Serveis de tràmit: són aquells serveis d’assessorament, de gestió i tramitació d’ajuts 

socials, que inclouen entre d’altres: 
 

i. Gestió i avaluació dels estudis o informes tècnics previs de reforma d’edificis o 
habitatges, per a les quals es sol·licitin ajuts. 

ii. Gestió i tramitació d’ajuts i assessorament tècnic per a la rehabilitació d’edificis i 
habitatges. 

iii. Gestió i tramitació de prestacions per al pagament del lloguer. 
iv. Gestió i tramitació de sol·licituds de cèdules d’habitabilitat. 
v. Tramitació de prestacions econòmiques d’urgència especial per a l’habitatge. 
vi. Assessorament per al desenvolupament de les polítiques d’habitatge que vulguin 

concertar els diferents ajuntaments de la comarca, pel qual resulta necessària 
l’elaboració de plans locals d’habitatge on es reflecteixi el diagnòstic sobre les 
necessitats i les mesures que s’han d’adoptar per a aconseguir els objectius 
perseguits. 

vii. Assistència als municipis de la comarca per al desenvolupament dels instruments 
adreçats al foment de la conservació i la rehabilitació del parc d’habitatges, amb 
la finalitat d’exigir el compliment de les condicions de funcionalitat, seguretat, 
salubritat i sostenibilitat dels habitatges promovent les possibles accions 
orientades a la introducció de criteris de cohesió social, ambiental i d’eficiència 
ecològica en el procés d’edificació, conservació i rehabilitació del parc immobiliari. 

 
B) Serveis cívics: són aquells serveis d’assistència i assessorament tècnic-jurídic 

adreçats als ens locals per a dur a terme: 
 
i. Assessorament i mediació de consum en termes hipotecaris. 
ii. Assessorament i mediació sobre deutes hipotecari i de lloguer. 
iii. Assessorament jurídic en els processos d’execució hipotecària I desnonaments. 
iv. Assessorament i tramitació dels expedients per la Mesa de valoració per a 

situacions d’emergències econòmiques i socials. 
v. Assessorament a la xarxa de municipis de la comarca en el desenvolupament de 

la protecció pública de l’habitatge, que inclou tant polítiques orientades a 
l’obtenció d’habitatge amb protecció oficial com d’altres actuacions susceptibles 
d’ésser protegides, regulades als plans d’habitatge, o com les relatives a la 
mediació en l’àmbit del lloguer social, potenciant l’aportació d’habitatges privats 
cap a aquest objectiu, afavorint així la inserció social i evitant desnonaments 
socialment no acceptables. 

vi. Assessorament i assistència tècnic-jurídica als ens locals per a garantir el 
compliment dels mecanismes establerts per a la resolució de les situacions de 
sobreendeutament del deute hipotecari, amb l’objectiu de garantir el manteniment 
de l’habitatge o el possible reallotjament a famílies en risc d’exclusió residencial. 

vii. Assessorament tècnic-jurídic als ens locals en matèria de pobresa energètica per 
a l’aplicació dels drets de les persones en situació de vulnerabilitat econòmica, 
desenvolupant els mecanismes existents per a evitar la interrupció dels 
subministraments bàsics per impagaments a les persones referenciades. 

 
14. 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.  

 
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 determina que 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. 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. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni d’assistència tècnica en matèria 

d’habitatge amb l’Ajuntament de Montornès del Vallès, d’acord amb el redactat següent:  
 

“REUNITS 
 

D’una part, el senyor Emiliano Cordero Soria, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit per la secretària accidental de la corporació, la senyora Núria Caellas i Puig.  
 
I de l’altra, el senyor José Antonio Montero Domínguez, alcalde de l’Ajuntament de Montornès del 
Vallès, assistit per la secretària de la corporació, la senyora Julia Cid Barrio.  
 

INTERVENEN 
 
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 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. 
 
Les secretàries 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 conveni, i 
  
 

EXPOSEN 
 

1. Que l’article 26 del Text refós de l’Estatut d’Autonomia de 2006 reconeix que les persones que no 
disposen dels recursos suficients tenen dret a accedir a un habitatge digne, per a la qual cosa els 
poders públics han d'establir per llei un sistema de mesures que garanteixi aquest dret, amb les 
condicions que determinen les lleis. 

 
2. Que l’article 66.3.d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, preveu que el municipi té competències pròpies en la 
promoció i la gestió d'habitatges. 

 
3. Que l’article 71.1.d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix que 

per a la gestió dels seus interessos, el municipi també pot exercir activitats complementàries de 
les pròpies d'altres administracions públiques i, en particular, les relatives a l'habitatge. 



 
 
 

 

 
 

 
D’altra banda, l’article 71.2 d’aquesta norma preveu que per a la realització d'aquestes activitats, 
els municipis poden exercir les potestats d'execució que no estiguin atribuïdes per la legislació a 
altres administracions públiques, inclosa, si s'escau, la de dictar reglaments interns d'organització 
dels serveis corresponents. 

 
4. Que l’article 25.2 a) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Règim Local 

preveu que el municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la 
legislació de l’Estat i de les comunitats autònomes, la promoció i gestió de l’habitatge de protecció 
pública amb criteris de sostenibilitat financera i conservació i rehabilitació de l’edificació.  

 
5. Que l’article 8.1 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, preveu que els ens 

locals, sota el principi d'autonomia per a la gestió de llurs interessos, exerceixen les competències 
d'habitatge d'acord amb el que estableixen la legislació de règim local, la legislació urbanística i 
aquesta llei, sens perjudici de la capacitat de subscriure convenis i concertar actuacions amb 
altres administracions i agents d'iniciativa social i privada que actuen sobre el mercat d'habitatge 
protegit i lliure. 
 

6. Que l’article 8.3 de la Llei del dret a l'habitatge, preveu que els ens locals que, per llur dimensió o 
per manca de recursos, no puguin exercir plenament les competències en matèria d'habitatge 
poden sol·licitar a les administracions d'àmbit territorial superior la prestació d'assistència tècnica, 
financera i jurídica. 
 

7. Que l’article 25 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 preveu que correspon a la comarca l’exercici de 
les competències següents:  
 
“a) Les que li atribueix aquesta Llei en matèria de cooperació, assessorament i coordinació dels 
ajuntaments, d'acord amb el que estableix l'article 28. 
b) Les que li atribueixin les lleis del Parlament. L'atribució de competències per lleis sectorials s'ha 
de fer tenint en compte la tipologia de les comarques, sens perjudici de l'atribució directa de 
competències als ajuntaments dels municipis que compleixin els requisits mínims de població, 
capacitat econòmica o capacitat de gestió, d'acord amb els criteris objectius que estableixin les 
mateixes lleis sectorials. 
c) Les que li deleguin o li encarreguin de gestionar l'Administració de la Generalitat, la diputació 
corresponent, els municipis, les mancomunitats i les comunitats de municipis, i les organitzacions 
associatives d'ens locals regulades pels títols X i XI 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. Les delegacions o 
els encàrrecs de gestió han d'anar acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per 
a exercir-los.” 
 

8. Que l’article 28 del Text refós de la llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat per 
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix que correspon a les comarques prestar 
assistència tècnica i jurídica als municipis. 
 

9. Que 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, estableix que 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.  
 

10. Que el 27 de març de 2019, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya vam formalitzar el conveni  de col·laboració i d’encàrrec de gestions relatiu a l’oficina 
comarcal d’habitatge, per a l’any 2019, prorrogat per a l’any 2022 el 9 de març de 2022.   

 
11. Que el 27 de març de 2019, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Agència de l’Habitatge de 

Catalunya hem formalitzat el conveni  relatiu al programa de mediació per al lloguer social 
d’habitatges amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, prorrogat per a l’any 2022 el 9 de març 
de 2022.  



 
 
 

 

 
 

 
12. Que el 13 de novembre de 2015, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i la Diputació de 

Barcelona vàrem formalitzar un conveni el qual té per objecte regular la col·laboració de les parts 
en relació amb l’acollida del Servei d’Intermediació pels Deutes de l’Habitatge (SIDH) i 
l’establiment d’un Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC) associat al SIDH. La vigència d’aquest 
conveni s’estén des de la seva data de signatura fins a l’extinció del conveni de col·laboració 
subscrit entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i la Diputació de Barcelona, per el 
funcionament del SIDH. 

 
13. El 23 de novembre de 2016 el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va acordar aprovar la 

creació l’Oficina d’Habitatge del Vallès Oriental amb els serveis de tràmit, cívics i de governança. 
En aquest sentit es transcriuen els serveis de tràmit i cívics: 

 
A) Serveis de tràmit: són aquells serveis d’assessorament, de gestió i tramitació d’ajuts socials, 

que inclouen entre d’altres: 
 

i. Gestió i avaluació dels estudis o informes tècnics previs de reforma d’edificis o habitatges, 
per a les quals es sol·licitin ajuts. 

ii. Gestió i tramitació d’ajuts i assessorament tècnic per a la rehabilitació d’edificis i 
habitatges. 

iii. Gestió i tramitació de prestacions per al pagament del lloguer. 
iv. Gestió i tramitació de sol·licituds de cèdules d’habitabilitat. 
v. Tramitació de prestacions econòmiques d’urgència especial per a l’habitatge. 
vi. Assessorament per al desenvolupament de les polítiques d’habitatge que vulguin 

concertar els diferents ajuntaments de la comarca, pel qual resulta necessària l’elaboració 
de plans locals d’habitatge on es reflecteixi el diagnòstic sobre les necessitats i les 
mesures que s’han d’adoptar per a aconseguir els objectius perseguits. 

vii. Assistència als municipis de la comarca per al desenvolupament dels instruments 
adreçats al foment de la conservació i la rehabilitació del parc d’habitatges, amb la finalitat 
d’exigir el compliment de les condicions de funcionalitat, seguretat, salubritat i 
sostenibilitat dels habitatges promovent les possibles accions orientades a la introducció 
de criteris de cohesió social, ambiental i d’eficiència ecològica en el procés d’edificació, 
conservació i rehabilitació del parc immobiliari. 

 
B) Serveis cívics: són aquells serveis d’assistència i assessorament tècnic-jurídic adreçats als 

ens locals per a dur a terme: 
 
i. Assessorament i mediació de consum en termes hipotecaris. 
ii. Assessorament i mediació sobre deutes hipotecari i de lloguer. 
iii. Assessorament jurídic en els processos d’execució hipotecària I desnonaments. 
iv. Assessorament i tramitació dels expedients per la Mesa de valoració per a situacions 

d’emergències econòmiques i socials. 
v. Assessorament a la xarxa de municipis de la comarca en el desenvolupament de la 

protecció pública de l’habitatge, que inclou tant polítiques orientades a l’obtenció 
d’habitatge amb protecció oficial com d’altres actuacions susceptibles d’ésser protegides, 
regulades als plans d’habitatge, o com les relatives a la mediació en l’àmbit del lloguer 
social, potenciant l’aportació d’habitatges privats cap a aquest objectiu, afavorint així la 
inserció social i evitant desnonaments socialment no acceptables. 

vi. Assessorament i assistència tècnic-jurídica als ens locals per a garantir el compliment 
dels mecanismes establerts per a la resolució de les situacions de sobreendeutament del 
deute hipotecari, amb l’objectiu de garantir el manteniment de l’habitatge o el possible 
reallotjament a famílies en risc d’exclusió residencial. 

vii. Assessorament tècnic-jurídic als ens locals en matèria de pobresa energètica per a 
l’aplicació dels drets de les persones en situació de vulnerabilitat econòmica, 
desenvolupant els mecanismes existents per a evitar la interrupció dels subministraments 
bàsics per impagaments a les persones referenciades. 

 
14. Que 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.  

 
15. Que 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 determina que 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. Que 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. 
 

17. Que l’Ajuntament de Montornès del Vallès, en endavant l’AJUNTAMENT, té interès en què el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL li presti assistència 
tècnica de 24 hores setmanals. 

 
D’acord amb les manifestacions exposades, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen 
interès a subscriure aquest conveni per regular la prestació dels serveis esmentats, que subjecten 
en els 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 d’assistència tècnica en el 
desenvolupament de polítiques públiques d’habitatge que ofereix l’Oficina d’Habitatge del Vallès 
Oriental.  
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL 
 
Per raó d’aquest conveni el CONSELL COMARCAL contrau les obligacions següents: 
 
a) Prestar a l’AJUNTAMENT l’assistència tècnica que ofereix l’Oficina d’Habitatge del Vallès 

Oriental, consistent en: 
 

i. Informar, assessorar i atendre al públic en totes les matèries relacionades amb 
l’habitatge, tant a la població de Montornès del Vallès com de la resta de la comarca a fi 
de facilitar als usuaris/àries la proximitat de l’administració pública per a dur a terme els 
tràmits en matèria d’habitatge. 

ii. Gestionar i registrar totes les sol·licituds dels serveis de tràmit descrits a l’expositiu 13è. 
iii. Avaluar, informar, proposar, inspeccionar i dur a terme el seguiment sobre tots els 

procediments relatius als reagrupaments familiars. 
iv. Col·laborar amb l’AJUNTAMENT en la resta de tasques pròpies de l’àmbit de l’habitatge. 

 
b) Exercir les funcions descrites en l’epígraf precedent amb personal que disposi de la titulació 

professional adient amb una dedicació de 24 hores setmanals.  
 
Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores dedicades les que s’escaiguin en 

dies festius, de vacances o permisos del personal destinat al servei i les destinades a la 
formació relativa amb les funcions esmentades. 

 
L’activitat d’assessorament es durà a terme tant de forma presencial a les dependències de 

l’AJUNTAMENT com de forma no presencial. En tot cas, 16 hores de les 24 hores setmanals 
són de caràcter presencial a l’AJUNTAMENT.  

 



 
 
 

 

 
 

Les baixes/permisos de llarga duració a partir dels 15 dies naturals de durada, hauran de ser 
substituïdes per altre personal i el CONSELL COMARCAL es farà càrrec de la seva 
substitució. Si aquesta no fos possible, aleshores l’import del conveni haurà de ser revisat a la 
baixa proporcionalment al període en que no s’hagi pogut prestar el servei.   

 
c) Tractar les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó de la prestació d’aquest servei 

d’acord amb les previsions del 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) (DOUE 4.5.2016) i la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals, o la normativa que els substitueixi. 

 
d) Convocar, participar i promoure el funcionament de la Comissió de seguiment.  

 
e) Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni.   
 
 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
Per raó d’aquest conveni, l’AJUNTAMENT contrau les obligacions següents:  
 

a) Consignar en els seus pressupostos les dotacions necessàries per a finançar els serveis i 
l’assistència en el desenvolupament polítiques públiques d’habitatge objecte d’aquest conveni i 
acreditar aquesta circumstància amb un certificat. 

 
b) Facilitar totes aquelles dades necessàries al CONSELL COMARCAL, d’acord amb la 

normativa de protecció de dades per a la prestació dels serveis objecte d’aquest conveni, en 
qualitat l’AJUNTAMENT de responsable del tractament. 
 

c) Posar a disposició un espai al personal del CONSELL COMARCAL que desenvolupi les 
funcions d’assistència d’aquest conveni amb les condicions de confort, climatització i 
il·luminació òptimes que permeti alhora l’atenció dels usuaris. El CONSELL COMARCAL podrà 
atendre en aquest espai a usuaris d’altres municipis, sense que això pugui suposar una 
disminució de la dedicació de l’assistència tècnica que s’estableix en el pacte segon epígraf b) 
d’aquest conveni.   

 
d) Conservar i posar a disposició del CONSELL COMARCAL tota aquella informació o 

documentació que es requereixi en relació amb la gestió i prestació dels serveis convinguts.  
 

e) Col·laborar i participar amb el CONSELL COMARCAL en tot allò que se’l requereixi en relació 
amb la prestació dels serveis convinguts. 

 
f) Abonar al CONSELL COMARCAL els imports que resulten del pacte cinquè d’aquest conveni. 
 

g) Participar en la Comissió de seguiment que preveu aquest conveni.  
 

h) Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni. 
 

Quart. Modificació dels serveis de l’Oficina d’Habitatge del Vallès Oriental 
 
1. El CONSELL COMARCAL pot acordar la modificació, la inclusió o la supressió dels serveis 

que ofereix l’Oficina d’Habitatge del Vallès Oriental.  
 

2. La modificació, la inclusió o la supressió dels serveis que ofereix l’Oficina d’Habitatge del 
Vallès Oriental comporta la modificació d’aquest conveni mitjançant una addenda que inclogui 
l’abast i els efectes d’aquesta, sempre i quan de forma prèvia se n’hagi  donat compte  a la 
Comissió de seguiment d’aquest conveni.  

 



 
 
 

 

 
 

Cinquè. L’aportació municipal  
 
1. El cost anual corresponent a la prestació d’assistència objecte d’aquest conveni és de trenta-

nou mil cinc-cents noranta-quatre euros amb vint-i-quatre cèntims (39.594,24 €).  
 
2. Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, el cost 

anual que ha d’abonar l’AJUNTAMENT al CONSELL COMARCAL s’actualitzarà 
successivament d’acord amb la variació salarial dels empleats públics prevista pels 
pressupostos generals de l’Estat corresponents a cada exercici. 

 
3. L’AJUNTAMENT abona al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en els punts 1 i 2 

per meitats iguals abans del 30 de setembre i del 28 de febrer de cada anualitat. 
 

4. L’AJUNTAMENT s’ha de fer càrrec dels interessos de demora i/o de les despeses financeres 
i/o de finançament que li ocasioni al CONSELL COMARCAL els seus possibles retards en el 
pagament del servei.  

 
5. 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. Comissió de seguiment 

 
1. L’AJUNTAMENT participa en el servei i les altres actuacions mitjançant una comissió 

integrada pels membres següents:  
 
a) El president o presidenta del CONSELL COMARCAL que la presideix, o en el seu defecte 

el/la gerent del CONSELL COMARCAL.  
 

b) L’alcalde o alcaldessa de l’AJUNTAMENT, o en el seu defecte el regidor o regidora de 
l’àrea a la qual estigui adscrit el servei objecte d’aquest conveni, el qual té la condició de 
vocal. 

 
c) Un tècnic o tècnica del CONSELL COMARCAL de l’àrea a la qual estigui adscrit el servei 

objecte d’aquest conveni, el qual té la condició de vocal. 
 

d) Un tècnic o tècnica de l’AJUNTAMENT de l’àrea a la qual estigui adscrit el servei objecte 
d’aquest conveni, el qual té la condició de vocal. 
 

e) 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. 

 
2. Les funcions de la Comissió de seguiment són:  

 
a) Fer el seguiment del compliment de les obligacions que preveu aquest conveni.  

 
b) Resoldre els dubtes i els conflictes que puguin originar-se en el transcurs de la vigència 

d’aquest conveni.  
 

c) Plantejar les millores dels serveis objecte d’aquest conveni. 
 

d) Qualsevol altre prevista en aquest conveni.  
 

3. Les decisions de la Comissió de seguiment s’adopten per consens.  
 
Setè. Vigència 

 
1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de 



 
 
 

 

 
 

l’1 de juliol de 2022 fins al 30 de juny de 2024. 
 

2. Nogensmenys, aquest conveni pot ser prorrogat per períodes d’un any fins un màxim de dos, 
mitjançant acord exprés de les parts.  

 
 
Vuitè.  Extinció 
 
Les causes d’extinció del conveni són les següents: 
  

a) L’acord entre les parts. 
b) 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.  

c) El compliment del període de vigència. 
d) La denúncia unilateral del conveni amb tres mesos d’antelació.  
e) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de les 

parts. 
 
Novè. 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. Reconèixer el dret de dinou mil set-cents noranta-set euros amb dotze cèntims 
(19.797,12 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària 35 46245 corresponent al període d’1 
de juliol al 31 de desembre de 2022 del conveni. 

 
3. Anotar el compromís d’ingrés futur de l’import de trenta-nou mil cinc-cents noranta-quatre 

euros amb vint-i-quatre cèntims (39.594,24 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària 35 
46245 corresponent al període d’1 de gener a 31 de desembre de 2023.  

 
4. Anotar el compromís d’ingrés futur de l’import de dinou mil set-cents noranta-set euros 

amb dotze cèntims (19.797,12 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària 35 46245 
corresponent al període d’1 de gener a 30 de juny de 2024. 
 

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Montornès del Vallès.”  
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 32.49 de la videoacta. 
 
El ple aprova la proposta per unanimitat dels 26 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
3. Aprovar la modificació de l’oferta pública d’ocupació de l’any 2022 incloent les 
places objecte d’estabilització seguint els requisits de la Llei 20/2021, de 28 de 
desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació 
pública. 
 
Llegida la proposta de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 25 de maig de 2022, que és la que 
segueix: 

http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202205251903000000_FH.mov&topic=25


 
 
 

 

 
 

 
“RELACIÓ DE FETS:  
 
1. El 25 de maig de 2022, el senyor Oscar Frias i Pérez, cap de l’Àrea de Persones i Valors, 
ha emès l’informe següent:  

 
1. El Ple de 22 de desembre de 2021 va aprovar la modificació de l’oferta publica d’ocupació per a 

l’any 2021, d’acord amb el que establia l’article 19.U.1 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, per la 
qual es aprova el Pressupost General de l’Estat de l’any 2018 i amb l’article 11 del Reial decret 
Llei 23/2020, de 24 de juny, incloent les places següents:  

 
PERSONAL LABORAL INDEFINIT 
 
NOMBRE: 1  
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: torn lliure  
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició  
ESCALA: administració general  
SUBESCALA: tècnica mig  
GRUP: A2  
CATEGORIA: tècnic/a mig  
ADSCRIT A: Polítiques Socials i d’Igualtat, treballadora social dels Serveis Socials Bàsics de la 
Roca del Vallès 
TAXA D’ESTABILITAZACIÓ OCUPACIÓ TEMPORAL: regularització d’ocupació article 19 Un 1 
de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, per la qual s’aprova el Pressupost General de l’Estat de l’any 
2018  
 
NOMBRE: 1  
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: torn lliure  
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició  
ESCALA: administració general  
SUBESCALA: tècnica mig  
GRUP: A2  
CATEGORIA: tècnic/a mig  
ADSCRIT A: Polítiques Socials i d’Igualtat, educadora social dels Serveis Socials Bàsics de la 
Roca del Vallès 
TAXA D’ESTABILITAZACIÓ OCUPACIÓ TEMPORAL: regularització d’ocupació article 19 Un 1 
de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, per la qual s’aprova el Pressupost General de l’Estat de l’any 
2018  
 
NOMBRE: 1  
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: torn lliure  
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició  
ESCALA: administració general  
SUBESCALA: tècnica mig  
GRUP: A2  
CATEGORIA: tècnic/a mig  
ADSCRIT A: Polítiques Socials i d’Igualtat, treballadora social dels Serveis Socials Bàsics del 
Baix Montseny (Gualba, Montseny, Fogars, Sant Esteve de Palautordera, Vallgorguina i 
Campins) 
TAXA D’ESTABILITAZACIÓ OCUPACIÓ TEMPORAL: regularització d’ocupació article 19 Un 1 
de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, per la qual s’aprova el Pressupost General de l’Estat de l’any 
2018  
 
NOMBRE: 1  
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: torn lliure  
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició  
ESCALA: administració general  
SUBESCALA: tècnica mig  
GRUP: A2  



 
 
 

 

 
 

CATEGORIA: tècnic/a mig  
ADSCRIT A: Polítiques Socials i d’Igualtat, educadora social dels Serveis Socials Bàsics de del 
Baix Montseny (Gualba, Montseny, Fogars, Sant Esteve de Palautordera, Vallgorguina i 
Campins) 
TAXA D’ESTABILITAZACIÓ OCUPACIÓ TEMPORAL: regularització d’ocupació article 19 Un 1 
de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, per la qual s’aprova el Pressupost General de l’Estat de l’any 
2018  
 
NOMBRE: 1  
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: torn lliure  
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició  
ESCALA: administració general  
SUBESCALA: tècnica mig  
GRUP: A2  
CATEGORIA: tècnic/a mig  
ADSCRIT A: Polítiques Socials i d’Igualtat, educadora social dels Serveis Socials Bàsics de la 
Roca del Vallès 
TAXA D’ESTABILITAZACIÓ OCUPACIÓ TEMPORAL: regularització d’ocupació article 19 Un 1 
de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, per la qual s’aprova el Pressupost General de l’Estat de l’any 
2018  
 
NOMBRE: 1  
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: torn lliure  
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició  
ESCALA: administració general  
SUBESCALA: tècnica mig  
GRUP: A2  
CATEGORIA: tècnic/a mig  
ADSCRIT A: Polítiques Socials i d’Igualtat, treballadora social dels Serveis Socials Bàsics de 
del Baix Montseny (Gualba, Montseny, Fogars, Sant Esteve de Palautordera, Vallgorguina i 
Campins). 
TAXA D’ESTABILITAZACIÓ OCUPACIÓ TEMPORAL: regularització d’ocupació article 19 Un 1 
de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, per la qual s’aprova el Pressupost General de l’Estat de l’any 
2018 
 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició 
ESCALA: administració general 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: treballador/a social 
ADSCRIT A: Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, treballadora social dels Serveis Socials 
Bàsics de l’Ametlla del Vallès  
TAXA D’ESTABILITAZACIÓ OCUPACIÓ TEMPORAL: regularització d’ocupació article 19 Un 1 
de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, per la qual s’aprova el Pressupost General de l’Estat de l’any 
2018 
 
 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició 
ESCALA: administració general 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: educador /a social 
ADSCRIT A: Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, educadora social dels Serveis Socials 
Bàsics de Vilanova del Vallès.  



 
 
 

 

 
 

TAXA D’ESTABILITAZACIÓ OCUPACIÓ TEMPORAL: regularització d’ocupació article 19 Un 1 
de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, per la qual s’aprova el Pressupost General de l’Estat de l’any 
2018 

 
Aquestes places que corresponen a la modificació de l’oferta pública d’ocupació de 2021, no s’ha 

executat encara. 
 

2. El 23 de març de 2022, el Ple del Consell Comarcal va aprovar l’oferta pública d’ocupació per 
l’any 2022 que segueix: 
 
NOMBRE: 1  
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: torn lliure  
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició  
ESCALA: administració general  
SUBESCALA: tècnica mig  
GRUP: A2 CATEGORIA: tècnic/a mig  
ADSCRIT A: Polítiques Socials i d’Igualtat, treballadora social dels Serveis Socials Bàsics de 
Caldes de Montbui 
TAXA DE REPOSICIÓ: taxa de reposició d’efectius, article 19 Un 1 de la Llei 11/2020, de 30 de 
desembre, de Pressupostos Generales del Esta per l’any 2021 
 

3. L’article 2.1 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la 
temporalitat en l’ocupació pública, estableix pel que fa als processos d’estabilització d’ocupació 
temporal el següent: “autoritza una taxa addicionar per l’estabilització d’ocupació 
temporal que inclourà les places de naturalesa estructural que, estiguin o no dins de les 
relacions de llocs de treball, plantilles o una altra forma d'organització de recursos 
humans que estiguin contemplades en les diferents Administracions Públiques i estant 
dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades de manera temporal i 
ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2020.” 

 
Aquest precepte preveu tres requisits bàsics per incloure places en la taxa d’estabilització 
d’ocupació temporal.  
 
En primer terme, que les places siguin de naturalesa estructurals.  
 
En aquest cas, i segons la Resolució de la Secretaria d'Estat de Funció Pública sobre les 
orientacions per a la posada en marxa dels processos d'estabilització derivats de la llei 
20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en 
l'ocupació pública estableix en l’apartat 1.4 quin és el concepte de places de naturalesa 
estructural i que és el següent: “S'entén per places de naturalesa estructural aquelles relatives 
a funcions recurrents que s'integren en l'activitat ordinària i del normal funcionament de 
l'Administració de què es tracti, incloent per tant, les places lligades a programes o actuacions 
que no gaudeixin de substantivitat pròpia i diferenciada de l'activitat ordinària. Amb caràcter 
general, aquestes places es correspondran amb aquelles destinades a l'exercici de 
competències pròpies de l'Administració corresponent. No obstant això, especialment en relació 
amb l'Administració local, podran existir places de caràcter estructural referides a l'exercici de 
competències que tinguin delegades, a través de l'instrument jurídic oportú. En aquests casos, 
correspondrà l'estabilització a l'Administració que efectivament realitzi l'actuació, amb 
independència que el finançament correspongui a una altra Administració pública.” 
 
En segon terme, que les places estiguin dotades pressupostàriament. 
 

Segons consta en l’expedient el 27 de desembre de 2021, el Ple del Consell Comarcal va aprovar 
inicialment el pressupost general d’ingressos i despeses per a l’exercici 2022, 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 28 de desembre de 2021, CVE 202110155664, i es va exposar al 



 
 
 

 

 
 

públic durant el termini reglamentari, sense que es presentés cap al·legació ni reclamació al 
respecte.  
 
L’aprovació definitiva, i la plantilla, es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
de 14 de febrer de 2022, CVE 202210017413. 
 
Les places objecte d’aquesta taxa d’estabilització estan dotades pressupostàriament per 
l’exercici 2022. 
 
En tercer terme, les places han d’haver estat ocupades de manera temporal i 
ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2020. 
 
El mateix article 2.1 estableix que les places afectades pels processos d'estabilització prevists 
en els articles 19.U.6 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per 
a l'any 2017, i 19.U.9 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 
l'any 2018, seran incloses dins del procés d'estabilització sempre que haguessin estat incloses 
en les corresponents ofertes d'ocupació pública d'estabilització i arribada la data d'entrada en 
vigor de la present Llei, no haguessin estat convocades, o havent estat convocades i resoltes, 
hagin quedat sense cobrir. 
 
L’article 2.2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la 
temporalitat en l’ocupació pública, pel que fa als processos d’estabilització d’ocupació temporal, 
estableix que les ofertes d'ocupació que articulin els processos d'estabilització contemplats en 
l'apartat 1 de la Llei, així com el nou procés d'estabilització, hauran d'aprovar-se i publicar-se en 
els respectius diaris oficials abans de l'1 de juny de 2022 i seran coordinats per les 
Administracions Públiques competents. La publicació de les convocatòries dels processos 
selectius per a la cobertura de les places incloses en les ofertes d'ocupació pública haurà de 
produir-se abans del 31 de desembre de 2022. La resolució d'aquests processos selectius 
haurà de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024. 
 

5. La disposició addicional sexta de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per 
a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, autoritza una convocatòria excepcional 
per l’estabilització d’ocupació temporal de llarga duració: les Administracions Públiques 
convocaran, amb caràcter excepcional i d'acord amb el que es preveu en l'article 61.6 i 7 
del TREBEP, pel sistema de concurs, aquelles places que, reunint els requisits establerts en 
l'article 2.1, haguessin estat ocupades amb caràcter temporal de manera ininterrompuda amb 
anterioritat a 1 de gener de 2016. 

 
Aquests processos, que es realitzaran per una sola vegada, podran ser objecte de negociació en 

cadascun dels àmbits territorials de l'Administració de l'Estat, Comunitats Autònomes i Entitats 
Locals i respectaran, en tot cas, els terminis establerts en aquesta norma. 

 
6. La disposició addicional vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents 

per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, pel que fa a la identificació de les 
places a incloure en les convocatòries de concurs preveu que addicionalment, els processos 
d'estabilització continguts en la disposició addicional sisena inclouran en les seves 
convocatòries les places vacants de naturalesa estructural ocupades de manera temporal per 
personal amb una relació, d'aquesta naturalesa, anterior a l'1 de gener de 2016. 

 
7. La plantilla del Consell Comarcal identifica les places que corresponen incloure en l’oferta 

pública d’ocupació aplicant el criteri establert a l’article 2.1, taxa addicional per a 
l'estabilització d'ocupació temporal; i per la disposició addicional sexta i vuitena, convocatòria 
excepcional per l’estabilització d’ocupació temporal de llarga duració, de la Llei 20/2021, de 28 
de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.  

 
Així mateix, tal com s’estableix al fet número 1 i 2, queda per executar part de la oferta pública 

d’ocupació de 2021, modificada pel Ple de de 22 de desembre de 2021 i l’oferta pública 
d’ocupació de 2022. 

 



 
 
 

 

 
 

En relació amb això la disposició transitòria primera de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de 
mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública estableix, pel que fa 
al termini de resolució dels processos d'estabilització d'ocupació temporal ja convocats 
pertanyents per a la cobertura de places incloses en les ofertes d'ocupació pública aprovades 
en el marc dels processos d'estabilització d'ocupació temporal prevists en l'article 19.U.6 de la 
Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 i 19.U.9 de la 
Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018, hauran de 
finalitzar abans el 31 de desembre de 2024. 

 
En aquest sentit, l’epígraf 1.8 de la Resolució de la secretaria d'estat de funció pública sobre les 

orientacions per a la posada en marxa dels processos d'estabilització derivats de la llei 
20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en 
l'ocupació pública, estableix que: 

 
“La Llei 20/2021, de 28 de desembre, suposa un important esforç per a totes les Administracions 

públiques d'oferta, convocatòria i execució en termini dels processos d'estabilització. 
 
Així, coexistiran dues taxes per a l'oferta d'ocupació pública: la de reposició per a la planificació i 

gestió ordinària dels recursos humans i la d'estabilització derivada de la Llei 20/2021. Sempre 
dins de la potestat d'autoorganització de cada Administració Pública, les necessitats de 
recursos humans, amb assignació pressupostària, que hagin de proveir-se mitjançant la 
incorporació de personal de nou ingrés seran objecte de l'oferta d'ocupació pública, la qual 
cosa comporta l'obligació de convocar els corresponents processos selectius per a les places 
compromeses. 

 
No obstant l'anterior, res impedeix que la convocatòria de les places corresponents a la taxa 

ordinària de reposició s'efectuï de manera separada o conjunta a les places derivades de la 
taxa addicional d'estabilització. 

 
Així, en el cas dels processos d'estabilització que es duguin a terme d'acord amb el que es 

disposa per l'article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, l'oferta d'ocupació pública en la 
qual s'autoritzi la convocatòria d'aquests processos d'estabilització pot determinar que les 
places corresponents a els mateixos s'acumulin als processos selectius ordinaris de reposició 
de personal dels mateixos cossos o categories professionals, podent per això existir per tant 
una mateixa convocatòria amb uns mateixos exercicis i mèrits a valorar. 

 
Igualment, hi ha la possibilitat que les places del procés d'estabilització i les de reposició 

d'efectius s'articulin de manera separada o independent, amb diferents sistemes de valoració. 
L'articulació de les diferents ofertes d'ocupació pública no pot suposar menyscapte de la lliure 
concurrència en l'accés i del compliment dels requisits mínims que estableix el citat article. 

 
En tot cas, les Administracions Públiques hauran d'assegurar el compliment del termini establert 

per a l'execució dels processos selectius mitjançant l'adopció de les mesures apropiades per al 
desenvolupament àgil dels processos selectius, com ara la reducció de terminis, la digitalització 
els processos o l'acumulació de proves en un mateix exercici, entre altres.” 

 
Com ja s’ha exposat en el fet primer, el Ple de 22 de desembre de 2021 va aprovar la 
modificació de l’oferta publica d’ocupació per a l’any 2021, d’acord amb el que establia l’article 
19 Un 1 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, per la qual es va aprova el Pressupost General de 
l’Estat de l’any 2018 i d’acord amb l’article 11 del Reial decret Llei 23/2020, de 24 de juny, 
incloent les places que s’indiquen. 
 
Les esmentades places estaven configurades mitjançant la modalitat de selecció per concurs 
oposició. Aquesta modalitat fou establerta segons les normes aplicables en el moment de 
l’aprovació de la modificació; en aquell moment l’opció de l’organització eren concurs o concurs 
oposició, i la capacitat de decisió d’una o altre provenia de la potestat d’autoorganització de 
l’entitat conjuntament amb la negociació col·lectiva amb els representants dels treballadors 
segons les previsions de l’article 37.1 l) de Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic. 



 
 
 

 

 
 

 
No obstant això, sense haver-se executat la modificació de la oferta pública d’ocupació de 
2021, encara en termini, ha coincidit amb les previsions de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, 
de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública i afecta les 
anteriors normes en la matèria per les previsions de la Disposició final primera, pel que fa als 
títols competencials, ja que aquesta Llei es dicta a l'empara de l'article 149.1.7a i 18a de la 
Constitució Espanyola, que atribueixen a l'Estat la competència exclusiva en matèria de 
legislació laboral, sense perjudici de la seva execució pels òrgans de les comunitats 
autònomes; i bases del règim jurídic de les Administracions públiques i del règim estatutari dels 
seus funcionaris. 
 
Així mateix, es dicta a l'empara de l'article 149.1.13a que estableix la competència de l'Estat en 
matèria de bases i coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica. 
 
És per això, que les places esmentades en el fet 1 han estat modificades pel que fa la modalitat 
de selecció segons els articles 2.1, la disposició addicional sisena i vuitena de Llei 20/2021, de 
28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. 
 

8. La plantilla del Consell Comarcal identifica les places que correspon incloure en l’oferta pública 
d’ocupació aplicant el criteri establert a l’article 2.1 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de 
mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. 

 
En relació amb això, el conjunt total de les places afectades pels processos d’estabilització 
esmentats anteriorment són les següents:  

  

 La plaça amb el codi d’identificació MAT002 de la Relació de llocs de treball i denominació 
enginyer/a tècnic/a, amb el Règim jurídic personal funcionar interí i adscrita a l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori està ocupada actualment pel senyor Joan Casas Mas.  
Aquesta plaça ha estat ocupada pel senyor Joan Casas Mas des del 7 d’octubre de 2016, 
personal funcionari interí, tal com preveu el Decret de Gerència 128/2016, de 7 d'octubre, 
mitjançant el qual es va nomenar senyor JCM funcionari interí per prestar assistència tècnica 
als municipis de Montornès del Vallès i Vallromanes.  
La prestació d’assistència tècnica objecte d’aquest plaça s’està duent a terme actualment, 
segons les dades aportades per l’Àrea de Medi Ambient i Territori, als municipis de Cardedeu, 
La Roca del Vallés, Figaró-Montmany, Montseny i Fogars de Montclús. 
És per això, que segons el que preveu l’article 2.1 de la Llei 20/2021 de 28 de desembre de 
mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, correspon estabilitzar 
aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits d’estructuració, de dotació pressupostaria i 
que hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys els tres anys 
anteriors a 31 de desembre del 2020, és a dir, des del 31 de desembre de 2020 fins el 31 de 
desembre de 2017 com a mínim. 
Així, correspon estabilitzar la plaça d’enginyer/a tècnic/a, de l’escala d’Administració General, 
subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 adscrita a l’Àrea de Medi Ambient i 
Territori amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant el procés de selecció i provisió per 
concurs-oposició. 

 La plaça amb el codi d’identificació MAT002 de la Relació de llocs de treball i denominació 
enginyer/a tècnic/a, amb el Règim jurídic personal funcionar interí i adscrita a l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori està ocupada actualment pel senyor Alejandro Tornay Alarcón.  

  
Aquesta plaça ha estat ocupada pel senyor Alejandro Tornay Alarcon des de l’1 de juny de 2017, 

personal funcionar interí, tal com preveu el Decret de Gerència 731/2017 de 30 de maig 
mitjançant el qual es va nomenar el senyor ATA amb efectes 1 de juny de 2017. 
La prestació d’assistència tècnica objecte d’aquest plaça s’està duent a terme actualment, 
segons les dades aportades per l’Àrea de Medi Ambient i Territori, al municipi de Caldes de 
Montbui. 

És per això, que segons el que preveu l’article 2.1 de la Llei 20/2021 de 28 de desembre de 
mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, correspon estabilitzar 
aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits d’estructuració, de dotació pressupostaria i 
que hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys els tres anys 



 
 
 

 

 
 

anteriors a 31 de desembre del 2020, és a dir, des del 31 de desembre de 2020 fins el 31 de 
desembre de 2017 com a mínim. 

 
Així, correspon estabilitzar la plaça d’enginyer/a tècnic/a, de l’escala d’Administració General, 

subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita a l’Àrea de Medi Ambient i 
Territori amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant el procés de selecció i provisió per 
concurs-oposició . 

 

 La plaça amb el codi d’identificació SJ005 de la Relació de llocs de treball i denominació 
tècnic/a superior de gestió económica de l'Àrea de Serveis Jurídics, amb el Règim jurídic 
personal funcionar interí i adscrita a l’Àrea de Serveis Jurídics està ocupada actualment pel 
senyor Juan Sala Font. 
Aquesta plaça ha estat ocupada pel senyor Juan Sala Font des del 12 juny de 2017, personal 
funcionar interí, tal com preveu el Decret de Gerència 797/2017 de 9 de juny mitjançant el qual 
es va nomenar el senyor JSF amb efectes 12 de juny funcionari interí.  
És per això, que segons el que preveu l’article 2.1 de la Llei 20/2021 de 28 de desembre de 
mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, correspon estabilitzar 
aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits d’estructuració, de dotació pressupostaria i 
que hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys els tres anys 
anteriors a 31 de desembre del 2020, és a dir, des del 31 de desembre de 2020 fins el 31 de 
desembre de 2017 com a mínim. 
Així, correspon estabilitzar la plaça de tècnic/a superior de gestió económica de l'Àrea de 
Serveis Jurídics, de l’escala d’Administració General, subescala tècnic/a superior, grup de 
classificació A1 i adscrita a l’Àrea de Serveis Jurídics amb el règim de distribució de torn lliure 
mitjançant el procés de selecció i provisió per concurs-oposició. 

 La plaça amb el codi d’identificació MAT002 de la Relació de llocs de treball i denominació 
enginyer/a tècnic/a, amb el Règim jurídic personal funcionar interí i adscrita a l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori està ocupada actualment pel senyor Joan Girbau Forns.  
Aquesta plaça ha estat ocupada pel senyor Joan Girbau Forns des del 23 d'octubre de 2017, 
personal funcionar interí, tal com preveu el Decret de Gerència 1493/2017 de 23 d'octubre 
mitjançant el qual es va nomenar el senyor JGF com a funcionari interí. 
La prestació d’assistència tècnica objecte d’aquest plaça s’està duent a terme actualment, 
segons les dades aportades per l’Àrea de Medi Ambient i Territori, als municipis de Montornès 
del Vallés, Tagamanent i Santa Maria de Martorelles i al Consell Comarcal. 
És per això, que segons el que preveu l’article 2.1 de la Llei 20/2021 de 28 de desembre de 
mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, correspon estabilitzar 
aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits d’estructuració, de dotació pressupostaria i 
que hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys els tres anys 
anteriors a 31 de desembre del 2020, és a dir, des del 31 de desembre de 2020 fins el 31 de 
desembre de 2017 com a mínim. 
Així, correspon estabilitzar la plaça d’enginyer/a tècnic/a, de l’escala d’Administració General, 
subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita a l’Àrea de Medi Ambient i 
Territori amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant el procés de selecció i provisió per 
concurs-oposició. 

 La plaça amb el codi d’identificació MAT002 de la Relació de llocs de treball i denominació 
enginyer/a tècnic/a, amb el Règim jurídic personal funcionar interí i adscrita a l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori està ocupada actualment pel senyor Xavier Brufau Alaman.  
Aquesta plaça va estar ocupada pel senyor EMB, des del 4 de setembre del 2017 segons el 
que consta en el Decret de Gerència 520/2017 de 2 d’agost, que va cessar el 31 de maig de 
2018. El senyor Xavier Brufau Alaman pren possessió amb efectes 9 de juliol de 2018. Tot i 
haver-hi una interrupció, s’inclou en la taxa d’estabilitazació ja que es considera que les 
tramitacions administratives i de selecció fan imposible dotar de personal abans aquesta plaça.
  
La prestació d’assistència tècnica objecte d’aquest plaça s’està duent a terme actualment, 
segons les dades aportades per l’Àrea de Medi Ambient i Territori, als municipis de Sant Fost 
de Campsentelles, Vallromanes i Consell Comarcal. 
És per això, que segons el que preveu l’article 2.1 de la Llei 20/2021 de 28 de desembre de 
mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, correspon estabilitzar 
aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits d’estructuració, de dotació pressupostaria i 



 
 
 

 

 
 

que hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys els tres anys 
anteriors a 31 de desembre del 2020, és a dir, des del 31 de desembre de 2020 fins el 31 de 
desembre de 2017 com a mínim. 
Així, correspon estabilitzar la plaça d’enginyer/a tècnic/a, de l’escala d’Administració General, 
subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita a l’Àrea de Medi Ambient i 
Territori amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant el procés de selecció i provisió per 
concurs-oposició.  

 La plaça amb el codi d’identificació MAT003 de la Relació de llocs de treball i denominació 
enginyer/a tècnic/a, amb el Règim jurídic personal funcionar interí i adscrita a l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori està ocupada actualment pel senyor Roberto Trujillo Rodríguez.   
Aquesta plaça ha estat ocupada d’inici per el senyor JCM segons consta en el Decret de 
Gerència 128/2016 de 7 d'octubre, nomenat funcionari interi el 7 d’octubre de 2016, i en 
l’actualitat està ocupada pel senyor Roberto Trujillo Rodríguez des del 22 de novembre de 2021 
tal com preveu el Decret de Presidència 2021PRES000635 de 18 de novembre. S’inclou en la 
taxa d’estabilitazació ja que es considera que les tramitacions administratives i de selecció fan 
imposible dotar de personal abans aquesta plaça.  
La prestació d’assistència tècnica objecte d’aquest plaça s’està duent a terme actualment, 
segons les dades aportades per l’Àrea de Medi Ambient i Territori, als municipis de Caldes de 
Montbui i Consell Comarcal. 
És per això, que segons el que preveu l’article 2.1 de la Llei 20/2021 de 28 de desembre de 
mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, correspon estabilitzar 
aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits d’estructuració, de dotació pressupostaria i 
que hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys els tres anys 
anteriors a 31 de desembre del 2020, és a dir, des del 31 de desembre de 2020 fins el 31 de 
desembre de 2017 com a mínim. 
Així, correspon estabilitzar la plaça d’enginyer/a tècnic/a, de l’escala d’Administració General, 
subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita a l’Àrea de Medi Ambient i 
Territori amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant el procés de selecció i provisió per 
concurs-oposició. 

 La plaça amb el codi d’identificació PSI018 de la Relació de llocs de treball i denominació 
educador/a social de SSBB, amb el Règim jurídic personal laboral temporal i adscrita a l’Àrea 
de Polítiques Socials i d'Igualtat està ocupada actualment per la senyora Marina Altés Colomé. 
  
Aquesta plaça va estar ocupada inicialment per la senyora MCM des del 13 de juny de 2016, 
segons consta al Decret de Gerència 1028/2016 de 29 de juliol. La relació laboral s’extingeix el 
28 de febrer de 2019 segons consta al Decret de Gerència 2019GER00371. La senyora Marina 
Altés Colomé ocupa la plaça des del 18 de març segons consta al Decret de Gerència 
2019GER000365. Tot i haver-hi una interrupció, s’inclou en la taxa d’estabilitazació ja que es 
considera que les tramitacions administratives i de selecció fan imposible dotar de personal 
abans aquesta plaça. 
És per això, que segons el que preveu l’article 2.1 de la Llei 20/2021 de 28 de desembre de 
mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, correspon estabilitzar 
aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits d’estructuració, de dotació pressupostaria i 
que hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys els tres anys 
anteriors a 31 de desembre del 2020, és a dir, des del 31 de desembre de 2020 fins el 31 de 
desembre de 2017 com a mínim. 
Així, correspon estabilitzar la plaça  d’educador/a social de SSBB, de l’escala d’Administració 
General, subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita a l’Àrea de Serveis 
Socials Bàsics del municipi de Cànoves i Samalús (50% de la jornada) i Tècnic/a de Gestió 
(50% de la jornada) de l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat amb el règim de distribució de 
torn lliure mitjançant el procés de selecció i provisió per concurs-oposició. 

 La plaça amb el codi d’identificació PSI011 de la Relació de llocs de treball i denominació 
gestor/a PIA, amb el Règim jurídic personal laboral temporal i adscrita a l’Àrea de Polítiques 
Socials i d'Igualtat està ocupada actualment per la senyora Thais Paradell Puig.   
Aquesta plaça ha estat ocupada per la senyora Thais Paradell Puig des de l’1 de desembre de 
2016, personal laboral temporal, tal com preveu el Decret de Gerència 1540/2016 d’1 de 
desembre mitjançant el qual es va contractar la senyora TPP pe l lloc de treball de Gestora PIA. 
És per això, que segons el que preveu l’article 2.1 de la Llei 20/2021 de 28 de desembre de 
mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, correspon estabilitzar 



 
 
 

 

 
 

aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits d’estructuració, de dotació pressupostaria i 
que hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys els tres anys 
anteriors a 31 de desembre del 2020, és a dir, des del 31 de desembre de 2020 fins el 31 de 
desembre de 2017 com a mínim. 
Així, correspon estabilitzar la plaça de gestor/a PIA, de l’escala d’Administració General, 
subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita a l’Àrea de Gestor/a PIA a 
l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant el 
procés de selecció i provisió per concurs-oposició. 

 La plaça amb el codi d’identificació PSI005 de la Relació de llocs de treball i denominació 
pedadog/a SEAIA, amb el Règim jurídic personal laboral temporal i adscrita a l’Àrea de 
Polítiques Socials i d'Igualtat està ocupada actualment per la senyora Patricia Rodríguez 
Manzano.   
Aquesta plaça ha estat ocupada per la senyora Patricia Rodríguez Manzano des del 3 d'abril de 
2017, personal laboral temporal, tal com preveu el Decret de Gerència 460/2017 de 3 d'abril 
mitjançant el qual es va contractar la senyora PRM per ocupar la plaça de Pedagog/a SEAIA
     
És per això, que segons el que preveu l’article 2.1 de la Llei 20/2021 de 28 de desembre de 
mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, correspon estabilitzar 
aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits d’estructuració, de dotació pressupostaria i 
que hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys els tres anys 
anteriors a 31 de desembre del 2020, és a dir, des del 31 de desembre de 2020 fins el 31 de 
desembre de 2017 com a mínim. 
Així, correspon estabilitzar la plaça de pedadog/a SEAIA, de l’escala d’Administració General, 
subescala tècnic/a superior, grup de classificació A1 i adscrita al SEAIA de l'Àrea de Polítiques 
Socials i d'Igualtat amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant el procés de selecció i 
provisió per concurs-oposició. 

 La plaça amb el codi d’identificació PSI007 de la Relació de llocs de treball i denominació 
treballador/a social de SEAIA, amb el Règim jurídic personal laboral temporal i adscrita a l’Àrea 
de Polítiques Socials i d'Igualtat està ocupada actualment per la senyora Rebeca Molina 
García.   
Aquesta plaça ha estat ocupada per la senyora Rebeca Molina García des del 3 d'abril de 
2017, personal laboral temporal, tal com preveu el Decrert de Gerència 459/2017 de 9 d'abril 
mitjançant el qual amb efectes 4 d'abril es va contractar la senyora RMG que ocupa la plaça en 
l'actualitat.     
És per això, que segons el que preveu l’article 2.1 de la Llei 20/2021 de 28 de desembre de 
mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, correspon estabilitzar 
aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits d’estructuració, de dotació pressupostaria i 
que hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys els tres anys 
anteriors a 31 de desembre del 2020, és a dir, des del 31 de desembre de 2020 fins el 31 de 
desembre de 2017 com a mínim. 
Així, correspon estabilitzar la plaça de treballador/a social de SEAIA, de l’escala d’Administració 
General, subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita al SEAIA de l'Àrea de 
Polítiques Socials i d'Igualtat amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant el procés de 
selecció i provisió per concurs-oposició .  

 La plaça amb el codi d’identificació SSPP009 de la Relació de llocs de treball i denominació 
administratiu/va, amb el Règim jurídic personal laboral temporal i adscrita a l’Àrea de Serveis 
Personals està ocupada actualment per la senyora Raquel Costa Catalan.   
El 14 de març de 2016 es va nomenar com a funcionaria interina a la senyora Raquel Costa 
Catalan que va ocupar la plaça fins el 12 d'agost. El 13 d’agost pren possessió novament com 
a funcionaria interina tal com preveu el Decret de Gerència 1021/2016. 
És per això, que segons el que preveu l’article 2.1 de la Llei 20/2021 de 28 de desembre de 
mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, correspon estabilitzar 
aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits d’estructuració, de dotació pressupostaria i 
que hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys els tres anys 
anteriors a 31 de desembre del 2020, és a dir, des del 31 de desembre de 2020 fins el 31 de 
desembre de 2017 com a mínim. 
Així, correspon estabilitzar la plaça de administratiu/va, de l’escala d’Administració General, 
subescala administratiu/va, grup de classificació C1 i adscrita a l’Àrea de l’Oficina Comarcal 



 
 
 

 

 
 

d'Habitatge de l'Àrea de Serveis Personals amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant 
el procés de selecció i provisió per concurs-oposició. 

 La plaça amb el codi d’identificació SSPP014 de la Relació de llocs de treball i denominació 
administratiu/va, amb el Règim jurídic personal laboral temporal i adscrita a l’Àrea de Serveis 
Personals està ocupada actualment per la senyora Berta Ximenes Bajes.  
Aquesta plaça ha estat ocupada per la senyora Berta Ximenes Bajes des del 19 d'abril de 2017, 
personal laboral temporal, tal com preveu el Decret de Gerència 529/2017 de 19 d'abril 
mitjançant el qual es va contractar la senyora BXB que actualment ocupa la plaça. 
És per això, que segons el que preveu l’article 2.1 de la Llei 20/2021 de 28 de desembre de 
mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, correspon estabilitzar 
aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits d’estructuració, de dotació pressupostaria i 
que hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys els tres anys 
anteriors a 31 de desembre del 2020, és a dir, des del 31 de desembre de 2020 fins el 31 de 
desembre de 2017 com a mínim. 
Així, correspon estabilitzar la plaça de administratiu/va, de l’escala d’Administració General, 
subescala administratiu/va, grup de classificació C1 i adscrita a l’Àrea de Ensenyament a l'Àrea 
de Serveis Personals amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant el procés de selecció i 
provisió per concurs-oposició. 

 La plaça amb el codi d’identificació SSPP017 de la Relació de llocs de treball i denominació 
tècnic/a de Serveis Personals (Joventut), amb el Règim jurídic personal laboral temporal i 
adscrita a l’Àrea de Serveis Personals està ocupada actualment per la senyora Irene Mur i Vila. 
  
Aquesta plaça va estar ocupada inicialment pel senyor HBC des del 24 de novembre del 2017 
segons consta Decret de Gerència 1656/2017 i va cesar el 29 de juny de 2018.  
La senyora Irene Mur i Vila forma part de la plantilla de personal laboral temporal des del juliol 
del 2018 i assumeix les funcions d’assistència tècnica d’una part dels municipis on prestava 
serveis el Senyor HBC, des del moment en que es produeix el cessament del senyor HBC el 29 
de juny de 2018. A partir de l’exercici 2020 comparteix tasques i funcions d’assitencia tècnica i 
com tècnica de gestió de l’Àrea de Serveis Personals. 
És per això, que segons el que preveu l’article 2.1 de la Llei 20/2021 de 28 de desembre de 
mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, correspon estabilitzar 
aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits d’estructuració, de dotació pressupostaria i 
que hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys els tres anys 
anteriors a 31 de desembre del 2020, és a dir, des del 31 de desembre de 2020 fins el 31 de 
desembre de 2017 com a mínim. 
Així, correspon estabilitzar la plaça de tècnic/a de Seveis Personals (Joventut), de l’escala 
d’Administració General, subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita a 
l’Àrea de Joventut a l'Àrea de Serveis Personals amb el règim de distribució de torn lliure 
mitjançant el procés de selecció i provisió per concurs-oposició. 

 La plaça amb el codi d’identificació MAT006 de la Relació de llocs de treball i denominació 
administratiu/va, amb el Règim jurídic personal laboral temporal i adscrita a l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori està ocupada actualment per la senyora Maria Vizcaino López.   
Aquesta plaça va estar ocupada inicialment, des del 31 de març de 2016, per la senyora EFR 
segons consta al Decret de Gerència 404/2016 de 14 d'abril, fins el 31 de gener de 2018. La 
senyora MRV s’adscriu al lloc de treball d’administratiu de l’Àrea de Medi Ambient i Terrirori l’1 
de febrer de 2018 segons consta al Decret 2018GER000067 de 31 de gener, conseqüència de 
l’incorporació de la senyora EFR al lloc de treball d’agent d’acollida. L’1 de gener de 2019 la 
senyora MRV pren possesió com a funcionari interina de l’escala d’administracio general 
subescala tècnica superior per desenvolupar funcions d’arquitecta segons consta al Decret 
2019GER000015 d’11 de gener. En l’actualitat i des del 7 de gener de 2019 aquesta plaça està 
ocupada per la senyora Maria Vizcaino López tal com preveu el Decret 2019GER000262 de 22 
de febrer. 
És per això, que segons el que preveu l’article 2.1 de la Llei 20/2021 de 28 de desembre de 
mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, correspon estabilitzar 
aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits d’estructuració, de dotació pressupostaria i 
que hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys els tres anys 
anteriors a 31 de desembre del 2020, és a dir, des del 31 de desembre de 2020 fins el 31 de 
desembre de 2017 com a mínim. 



 
 
 

 

 
 

Així, correspon estabilitzar la plaça d’administratiu/va, de l’escala d’Administració General, 
subescala administratiu/va, grup de classificació C1 i adscrita a l’Àrea de Medi Ambient i 
Territori amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant el procés de selecció i provisió per 
concurs-oposició .  

 La plaça amb el codi d’identificació SSPP022 de la Relació de llocs de treball i denominació 
tècnic/a de Seveis Personals (Joventut), amb el Règim jurídic personal laboral temporal i 
adscrita a l’Àrea de Serveis Personals està ocupada actualment per la senyora Marta Cascales 
Tortajada.   
Aquesta plaça va estar ocupada inicialment pel senyor HBC des del 24 de novembre del 2017 
segons consta Decret de Gerència 1656/2017. La senyora IMV assumeix les funcions d’aquest 
lloc de treball en el moment en que es produeix el cesse del Senyor HBC el 29 de juny de 
2018, i els municipis on prestaba assistència tècnica són assumits pel segon/a tècnic/a de 
Joventut, lloc de treball ocupat per la senyora MRJ entre el 16 de novembre de 2020 i el 30 
setembre de 2021 segons consta en el Decret 2021GER001284, de 21 de setembre.  
La senyora Marta Cascales Tortajada, personal laboral temporal, ocupa aquesta plaça des del 
29 d’octubre de 2021 segons preveu el Decret de Gerència 2021GER001546. S’inclou en la 
taxa d’estabilitazació ja que es considera que les tramitacions administratives i de selecció fan 
imposible dotar de personal abans aquesta plaça.  
És per això, que segons el que preveu l’article 2.1 de la Llei 20/2021 de 28 de desembre de 
mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, correspon estabilitzar 
aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits d’estructuració, de dotació pressupostaria i 
que hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys els tres anys 
anteriors a 31 de desembre del 2020, és a dir, des del 31 de desembre de 2020 fins el 31 de 
desembre de 2017 com a mínim. 
Així, correspon estabilitzar la plaça de tècnic/a de Seveis Personals (Joventut), de l’escala 
d’Administració General, subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita a 
l’Àrea de Joventut a l'Àrea de Serveis Personals amb el règim de distribució de torn lliure 
mitjançant el procés de selecció i provisió per concurs-oposició. 

 La plaça amb el codi d’identificació SSPP009 de la Relació de llocs de treball i denominació 
administratiu/va, amb el Règim jurídic personal laboral temporal i adscrita a l’Àrea de Serveis 
Personals està ocupada actualment per la senyora Raquel Paredes Basagaña.  

  
Aquesta plaça va estar ocupada inicialment per la senyora NOE contractada mitjançant Decret de 

Gerència 1657/2017 de 27 de novembre, que va ocupar la plaça fins el 31 de gener del 2022. 
El 27 de gener de 2022 mitjançant Decret de Gerència 2022GER00136 es va contractar amb 
efectes 1 de febrer a la senyora Raquel Paredes Basagaña.  

    
És per això, que segons el que preveu l’article 2.1 de la Llei 20/2021 de 28 de desembre de 

mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, correspon estabilitzar 
aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits d’estructuració, de dotació pressupostaria i 
que hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys els tres anys 
anteriors a 31 de desembre del 2020, és a dir, des del 31 de desembre de 2020 fins el 31 de 
desembre de 2017 com a mínim. 

 
Així, correspon estabilitzar la plaça de administratiu/va, de l’escala d’Administració General, 

subescala administratiu/va, grup de classificació C1 i adscrita a l’Àrea de Oficina Comarcal 
d'Habitatge a l'Àrea de Serveis Personals amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant el 
procés de selecció i provisió per concurs-oposició . 

 

 La plaça amb el codi d’identificació DL019 de la Relació de llocs de treball i denominació 
tècnic/a gestió, amb el Règim jurídic personal funcionar interí i adscrita a l’Àrea de 
Desenvolupament Local està ocupada actualment per la senyora Julia J. Medina Chamó. 
  
Aquesta plaça ha estat ocupada des de l’any 2015, tal com consta en els expedients de 
personal, per diferents tècnics vinculats als programes de foment de l’ocupació impulsats pel 
Servei Català d’Ocupació.  
Des del 2 de maig del 2018 ha estat ocupada per la senyora Julia J. Medina Chamó tal com 
consta al Decret de Gerència 2018GER000477 de 27 d'abril. El 18 de març de 2019 mitjançant 
Decret de Gerència 2019GER000369 es va rescindir contracte d’interinitat de JMC i es va 



 
 
 

 

 
 

contractar de nou amb efectes 2 de maig de 2019 i aquest contracte es va prorrogar fins al 30 
de gener de l'any 2022, per últim el 21 de febrer de 2022 pren possessió com a funcionaria 
interina per programes temporals. Tot i haver-hi periodes d’interrupció, s’inclou en la taxa 
d’estabilitazació ja que es considera que les tramitacions administratives de les subvencions 
així com les relacionades amb el procès de selecció fan imposible dotar de personal abans 
aquesta plaça.  

És per això, que segons el que preveu l’article 2.1 de la Llei 20/2021 de 28 de desembre de 
mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, correspon estabilitzar 
aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits d’estructuració, de dotació pressupostaria i 
que hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys els tres anys 
anteriors a 31 de desembre del 2020, és a dir, des del 31 de desembre de 2020 fins el 31 de 
desembre de 2017 com a mínim. 

 
Així, correspon estabilitzar la plaça de tècnic/a gestió, de l’escala d’Administració General, 

subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita a l’Àrea de Desenvolupament 
Local amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant el procés de selecció i provisió per 
concurs de valoració de mèrits .  

 

 La plaça amb el codi d’identificació SJ010 de la Relació de llocs de treball i denominació 
tècnic/a superior jurista, amb el Règim jurídic personal funcionari interi i adscrita a l’Àrea de 
Serveis Jurídics està ocupada actualment per la senyora Silvia Capdevila Espona.   

 
Aquesta plaça ha estat ocupada per la senyora Silvia Capdevila Espona des del 16 de febrer 

de 2016, tal com preveu el Decret de Gerència 187/2016 de 3 de març mitjançant el qual es va 
nomenar la senyora SCE que va causar baixa voluntaria el 15 de gener de 2022. El Ple de 23 
de març de 2022 va aprovar les bases del procés de selecció d'un tècnic/a jurista. S’inclou en la 
taxa d’estabilitazació ja que es considera que les tramitacions administratives i de selecció fan 
imposible dotar de personal abans aquesta plaça.    

 
És per això, que segons el que preveu l’article 2.1 de la Llei 20/2021 de 28 de desembre de 

mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, correspon estabilitzar 
aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits d’estructuració, de dotació pressupostaria i 
que hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys els tres anys 
anteriors a 31 de desembre del 2020, és a dir, des del 31 de desembre de 2020 fins el 31 de 
desembre de 2017 com a mínim. 

 
Així, correspon estabilitzar la plaça de tècnic/a superior jurista, de l’escala d’Administració 

General, subescala tècnic/a superior, grup de classificació A1 i adscrita a l’Àrea de Serveis 
Jurídics amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant el procés de selecció i provisió per 
concurs-oposició .  

 

 La plaça amb el codi d’identificació PIV008 de la Relació de llocs de treball i denominació 
tècnic/a gestió, amb el Règim jurídic personal laboral temporal i adscrita a l’Àrea de Persones i 
Valors està ocupada actualment per la senyora Andrea Rodríguez González.   
Aquesta plaça va estar ocupada inicialment per la senyora CBV tal com consta al Decret de 
Gerència 1783/2016 de 18 de gener, que va ocupar el lloc fins el 14 de maig de l’any 2018.  
El 15 de maig de 2018 mitjançant Decret de Gerència 2019GER0004944 de 14 de maig es va 
contractar la senyora JLF, que va ocupar el lloc fins al 22 de desembre de 2018.  
El 16 de gener de 2019 mitjançant Decret de Gerència 2019GER000032 i efectes 17 de gener 
de 2019 es va contractar LPV que va ocupar el lloc fins al 16 de gener de 2021.  
El 22 de desembre de 2020 mitjançant Decret de Gerència 2020GER001987 amb efectes 18 
de desembre es va contractar la senyora Andrea Rodríguez González.  
Totes aquestes contractacions han estat en el marc del Programa Treball i Formació. S’inclou 
en la taxa d’estabilitazació ja que es considera que les tramitacions administratives i de 
selecció fan imposible dotar de personal abans aquesta plaça.   

És per això, que segons el que preveu l’article 2.1 de la Llei 20/2021 de 28 de desembre de 
mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, correspon estabilitzar 
aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits d’estructuració, de dotació pressupostaria i 
que hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys els tres anys 



 
 
 

 

 
 

anteriors a 31 de desembre del 2020, és a dir, des del 31 de desembre de 2020 fins el 31 de 
desembre de 2017 com a mínim. 

 
Així, correspon estabilitzar la plaça de tècnic/a gestió, de l’escala d’Administració General, 

subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita a l’Àrea de Persones i Valors 
amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant el procés de selecció i provisió per concurs-
oposició. 

 

 La plaça amb el codi d’identificació SSPP de la Relació de llocs de treball, amb el Règim jurídic 
personal funcionar interí i denominació arquitecte/a tècnic/a adscrita a l’Àrea de l’Oficina 
Comarcal d'Habitatge de l'Àrea de Serveis Personals està ocupada actualment pel senyor 
Albert Pla Roma. 
Aquesta plaça va estar ocupada inicialment pel senyor JPV funcionari interi amb efectes 14 de 
març de 2016. El senyor JPV va causar baixa voluntaria el 3 d'octubre de l'any 2021. El senyor 
Albert Pla Roma ocupa aquesta plaça des del 16 d'octubre de 2021, tal com preveu el Decret 
de Presidència de 27 d'octubre de 2021.  
És per això que, segons el que preveu la disposició addicional sexta de la Llei 20/2021 de 28 
de desembre de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, 
correspon estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits establerts a l’article 2.1 
de l’esmentada Llei i, a més, ha estat ocupada amb caràcter temporal i ininterrompudament 
amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.  
Així, correspon estabilitzar la plaça de arquitecte/a tècnic/a, de l’escala d’ Administració 
General, subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita a l’Àrea de l’Oficina 
Comarcal d'Habitatge de l'Àrea de Serveis Personals amb el règim de distribució de torn lliure 
mitjançant el procés de selecció i provisió per concurs de valoració de mèrits.  

 
9. La plantilla del Consell Comarcal identifica les places que correspon incloure en l’oferta pública 

d’ocupació aplicant el criteri establert a la disposició addicional sexta, convocatòria excepcional 
per l’estabilització d’ocupació temporal de llarga duració, de la Llei 20/2021, de 28 de 
desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.  

 
En relació amb això, el conjunt total de les places afectades pels processos d’estabilització 
esmentats anteriorment són les següents:  

 

 La plaça amb el codi d’identificació PSI016 de la Relació de llocs de treball, amb el Règim 
jurídic personal laboral temporal i denominació treballador/a social de SSBB adscrita als 
Serveis Socials Bàsics del municipi de La Roca del Vallès de l’Àrea de Polítiques Socials i 
d'Igualtat està ocupada actualment per la senyora Irene Baburés Morente. 

 
Aquesta plaça ha estat ocupada per la senyora Irene Baburés Morente des de l’1 de gener de 

2019, personal laboral temporal, tal com preveu l’acord de successió d’empresa entre el 
Consell Comarcal i l'Ajuntament de La Roca del Vallès, on és reconeix l’antiguitat d’aquesta 
treballadora del novembre de 2017. En relació amb aquesta plaça l’Ajuntament de la Roca del 
Vallés informa que la primera persona en ocupar-la és la senyora Àngels Blasco l'any 2009.  
És per això que, segons el que preveu la disposició addicional sexta de la Llei 20/2021 de 28 
de desembre de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, 
correspon estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits establerts a l’article 2.1 
de l’esmentada Llei i, a més, ha estat ocupada amb caràcter temporal i ininterrompudament 
amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.  
Així, correspon estabilitzar la plaça de treballador/a social de SSBB, de l’escala d’ Administració 
General, subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita a l’Àrea de Serveis 
Socials Bàsics del municipi de La Roca del Vallès de l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat 
amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant el procés de selecció i provisió per concurs 
de valoració de mèrits .  

 La plaça amb el codi d’identificació PSI016 de la Relació de llocs de treball, amb el Règim 
jurídic personal laboral temporal i denominació treballador/a social de SSBB adscrita a l’Àrea 
de Serveis Socials Bàsics del municipi de Vallromanes de l'Àrea de Polítiques Socials i 
d'Igualtat està ocupada actualment per la senyora Laura Caparròs García. 



 
 
 

 

 
 

Aquesta plaça ha estat ocupada per la senyora Laura Caparròs García des del 16 de novembre 
del 2020, personal laboral temporal, tal com preveu el Decret 2020GER001807 de 16 de 
novembre. Amb anterioritat a la senyora LCG ocupava aquesta plaça la senyora IJB. El Consell 
Comarcal gestiona els SSBB de l'Ajuntament de Vallromanes des de l'any 2008. La primera 
treballadora social contractada en aquesta plaça es la senyora SCC. S’inclou en la taxa 
d’estabilitazació ja que es considera que les tramitacions administratives i de selecció fan 
imposible dotar de personal abans aquesta plaça.  
És per això que, segons el que preveu la disposició addicional sexta de la Llei 20/2021 de 28 
de desembre de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, 
correspon estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits establerts a l’article 2.1 
de l’esmentada Llei i, a més, ha estat ocupada amb caràcter temporal i ininterrompudament 
amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.  
Així, correspon estabilitzar la plaça de treballador/a social de SSBB, de l’escala d’ Administració 
General, subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita a l’Àrea de Serveis 
Socials Bàsics del municipi de Vallromanes de l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat amb el 
règim de distribució de torn lliure mitjançant el procés de selecció i provisió per concurs de 
valoració de mèrits.  

 La plaça amb el codi d’identificació PSI018 de la Relació de llocs de treball, amb el Règim 
jurídic personal laboral temporal i denominació educador/a social de SSBB adscrita als Serveis 
Socials Bàsics del municipi de Vilanova del Vallès de l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat 
està ocupada actualment per la senyora Neus Moral Serrat. 
Aquesta plaça ha estat ocupada per la senyora Neus Moral Serrat des del 15 de juliol de 2015, 
personal laboral temporal, tal com preveu el Decret de Gerència 692/2015 de 14 de juliol 
mitjançant el qual es va contractar la senyora NMS amb efectes 15 de de juliol de 2015, que 
ocupa la plaça en l'actualitat. 
És per això que, segons el que preveu la disposició addicional sexta de la Llei 20/2021 de 28 
de desembre de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, 
correspon estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits establerts a l’article 2.1 
de l’esmentada Llei i, a més, ha estat ocupada amb caràcter temporal i ininterrompudament 
amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.  
Així, correspon estabilitzar la plaça d’educador/a social de SSBB, de l’escala d’ Administració 
General, subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita als Serveis Socials 
Bàsics dels municipi de Vilanova del Vallès de l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat amb el 
règim de distribució de torn lliure mitjançant el procés de selecció i provisió per concurs de 
valoració de mèrits.  

 La plaça amb el codi d’identificació PSI016 de la Relació de llocs de treball, amb el Règim 
jurídic personal laboral temporal i denominació treballador/a social de SSBB adscrita als 
Serveis Socials Bàsics del municipi de l'Ametlla del Vallès de l'Àrea de Polítiques Socials i 
d'Igualtat està ocupada actualment per la senyora Claudia Villarrubia Antich. 
Aquesta plaça ha estat ocupada per la senyora Claudia Villarrubia Antich des del 17 de maig de 
2015, personal laboral temporal, tal com preveu el Decret de Gerència 697/2015 de 16 de juliol 
mitjançant el qual es va contractar la senyora CVA amb efectes 17 de de juliol de 2015, que 
ocupa la plaça en l'actualitat. Tot i haver-hi una interrupció, s’inclou en la taxa d’estabilitazació 
ja que es considera que les tramitacions administratives i de selecció fan imposible dotar de 
personal abans aquesta plaça.   
És per això que, segons el que preveu la disposició addicional sexta de la Llei 20/2021 de 28 
de desembre de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, 
correspon estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits establerts a l’article 2.1 
de l’esmentada Llei i, a més, ha estat ocupada amb caràcter temporal i ininterrompudament 
amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.  
Així, correspon estabilitzar la plaça de treballador/a social de SSBB, de l’escala d’ Administració 
General, subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita als Serveis Socials 
Bàsics del municipi de l'Ametlla del Vallès de l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat amb el 
règim de distribució de torn lliure mitjançant el procés de selecció i provisió per concurs de 
valoració de mèrits.  

 La plaça amb el codi d’identificació PSI018 de la Relació de llocs de treball, amb el Règim 
jurídic personal laboral temporal i denominació educador/a social de SSBB adscrita als Serveis 
Socials Bàsics del municipi de La Roca del Vallès de l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat 
està ocupada actualment per la senyora Ines Martí Cerdà. 



 
 
 

 

 
 

Aquesta plaça ha estat ocupada per la senyora Ines Martí Cerdà des de l’1 de gener de 2019, 
personal laboral temporal, tal com preveu l’acord de successió entre el Consell Comarcal i 
l'Ajuntament de La Roca del Vallès, on és reconeix antiguitat a aquesta treballadora des del 25 
de maig de 2009.  
És per això que, segons el que preveu la disposició addicional sexta de la Llei 20/2021 de 28 
de desembre de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, 
correspon estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits establerts a l’article 2.1 
de l’esmentada Llei i, a més, ha estat ocupada amb caràcter temporal i ininterrompudament 
amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.  
Així, correspon estabilitzar la plaça  d’educador/a social de SSBB, de l’escala d’Administració 
General, subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita als Serveis Socials 
Bàsics del municipi de La Roca del Vallès de l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat amb el 
règim de distribució de torn lliure mitjançant el procés de selecció i provisió per concurs de 
valoració de mèrits .  

 La plaça amb el codi d’identificació PSI016 de la Relació de llocs de treball, amb el Règim 
jurídic personal laboral temporal i denominació treballador/a social de SSBB adscrita als 
Serveis Socials Bàsics del municipi de La Roca del Vallès de l’Àrea de Polítiques Socials i 
d'Igualtat està ocupada actualment per la senyora Ivana Aceña Sánchez. 
Aquesta plaça ha estat ocupada per la senyora Ivana Aceña Sánchez des de l’1 de gener de 
2019, personal laboral temporal, tal com preveu l’acord de successió entre el Consell Comarcal 
i l'Ajuntament de La Roca del Vallès, on és reconeix antiguitat a aquesta treballadora des del 9 
de març del 2015.  
És per això que, segons el que preveu la disposició addicional sexta de la Llei 20/2021 de 28 
de desembre de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, 
correspon estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits establerts a l’article 2.1 
de l’esmentada Llei i, a més, ha estat ocupada amb caràcter temporal i ininterrompudament 
amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.  
Així, correspon estabilitzar la plaça de treballador/a social de SSBB, de l’escala d’ Administració 
General, subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita als Serveis Socials 
Bàsics del municipi de La Roca del Vallès de l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat amb el 
règim de distribució de torn lliure mitjançant el procés de selecció i provisió per concurs de 
valoració de mèrits .  

 La plaça amb el codi d’identificació PSI018 de la Relació de llocs de treball, amb el Règim 
jurídic personal laboral temporal i denominació educador/a social de SSBB adscrita als Serveis 
Socials Bàsics del municipi de Vallgorguina de l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat està 
ocupada actualment per la senyora Olivia Junqueras Cardenas. 
Aquesta plaça ha estat ocupada senyora Olivia Junqueras Cardenas des de l’1 de gener de 
2019, personal laboral temporal, tal com preveu la comunicació de succesió d'empresa amb 
reconeixement d'antiguitat del 14 de gener de 2009. 
És per això que, segons el que preveu la disposició addicional sexta de la Llei 20/2021 de 28 
de desembre de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, 
correspon estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits establerts a l’article 2.1 
de l’esmentada Llei i, a més, ha estat ocupada amb caràcter temporal i ininterrompudament 
amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.  
Així, correspon estabilitzar la plaça  d’educador/a social de SSBB, de l’escala d’Administració 
General, subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita als Serveis Socials 
Bàsics del municipi de Vallgorguina de l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat amb el règim de 
distribució de torn lliure mitjançant el procés de selecció i provisió per concurs de valoració de 
mèrits.  

 La plaça amb el codi d’identificació PSI016 de la Relació de llocs de treball, amb el Règim 
jurídic personal laboral temporal i denominació treballador/a social de SSBB adscrita als 
Serveis Socials Bàsics del municipi de Sant Esteve de Palautordera de l'Àrea de Polítiques 
Socials i d'Igualtat està ocupada actualment per la senyora Maria Betlem Gonzalez Gonzalez. 
Aquesta plaça ha estat ocupada per la senyora Maria Betlem Gonzalez Gonzalez des de l’1 de 
gener de 2019, personal laboral temporal, tal com preveu la comunicació de succesió 
d'empresa amb reconeixement d'antiguitat des del 6 de febrer de 2002. 
És per això que, segons el que preveu la disposició addicional sexta de la Llei 20/2021 de 28 
de desembre de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, 
correspon estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits establerts a l’article 2.1 



 
 
 

 

 
 

de l’esmentada Llei i, a més, ha estat ocupada amb caràcter temporal i ininterrompudament 
amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.  
Així, correspon estabilitzar la plaça de treballador/a social de SSBB, de l’escala d’ Administració 
General, subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita als Serveis Socials 
Bàsics del municipi de Sant Esteve de Palautordera de l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat 
amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant el procés de selecció i provisió per concurs 
de valoració de mèrits .  

 La plaça amb el codi d’identificació PSI016 de la Relació de llocs de treball, amb el Règim 
jurídic personal laboral temporal i denominació treballador/a social de SSBB adscrita als 
Serveis Socials Bàsics del municipis del Baix Montseny (Gualba, Montseny, Fogars, Sant 
Esteve de Palautordera, Vallgorguina i Campins) està ocupada actualment per la senyora 
Miriam Alcañiz Velasco. 
Aquesta plaça ha estat ocupada des de l’1 febrer 2019 per la senyora LPA segons consta en el 
Decret de Gerència 2020GER000153, en relació amb la subrogació del personal dels Serveis 
Socials Bàsics del Baix Montseny, que va causar baixa voluntària el 2 de novembre de 2021. 
Ocupa la plaça en l’actualitat la senyora Miriam Alcañiz Velasco des del 18 de novembre de 
2021, personal laboral temporal, tal com preveu el Decret de Gerència 2021GER001616 de 18 
de novembre. 
És per això que, segons el que preveu la disposició addicional sexta de la Llei 20/2021 de 28 
de desembre de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, 
correspon estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits establerts a l’article 2.1 
de l’esmentada Llei i, a més, ha estat ocupada amb caràcter temporal i ininterrompudament 
amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.  
Així, correspon estabilitzar la plaça de treballador/a social de SSBB, de l’escala d’ Administració 
General, subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita als Serveis Socials 
Bàsics dels municipis del Baix Montseny (Gualba, Montseny, Fogars, Sant Esteve de 
Palautordera, Vallgorguina i Campins) amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant el 
procés de selecció i provisió per concurs de valoració de mèrits .  

 La plaça amb el codi d’identificació MAT011 de la Relació de llocs de treball, amb el Règim 
jurídic personal funcionar interí i denominació enginyer/a tècnic/a adscrita a l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori està ocupada actualment pel senyor Jaume Madorell Bonora. 
Aquesta plaça ha estat ocupada pel senyor Jaume Madorell Bonora des del 16 de maig de 
2011, personal funcionar interí, segons consta al Decret de Gerència 298/2011 de 30 de maig. 
És per això que, segons el que preveu la disposició addicional sexta de la Llei 20/2021 de 28 
de desembre de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, 
correspon estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits establerts a l’article 2.1 
de l’esmentada Llei i, a més, ha estat ocupada amb caràcter temporal i ininterrompudament 
amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.  
Així, correspon estabilitzar la plaça de enginyer/a tècnic/a, de l’escala d’Administració General, 
subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita a l’Àrea de Medi Ambient i 
Territori amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant el procés de selecció i provisió per 
concurs de valoració de mèrits .  

 La plaça amb el codi d’identificació MAT010 de la Relació de llocs de treball, amb el Règim 
jurídic personal funcionar interí i denominació arquitecte/a tècnic/a adscrita a l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori està ocupada actualment per la senyora Georgina Miralpeix Vilardell. 
Aquesta plaça ha estat ocupada inicialment pel senyor FGP des de el 18 de maig de 2009 
segons consta al Decret de Gerència 88/2009. A partir del 23 de desembre del 2013 l’ocupa FV 
segons consta al Decret de Gerència 1048/2013. La senyora Georgina Miralpeix Vilardell ocupa 
aquesta plaça des de l’1 de març de 2016, personal funcionari interí, tal com preveu el Decret 
de Gerència 207/2016 de 24 de febrer.  
És per això que, segons el que preveu la disposició addicional sexta de la Llei 20/2021 de 28 
de desembre de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, 
correspon estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits establerts a l’article 2.1 
de l’esmentada Llei i, a més, ha estat ocupada amb caràcter temporal i ininterrompudament 
amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.  
Així, correspon estabilitzar la plaça de arquitecte/a tècnic/a, de l’escala d’Administració 
General, subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita a l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant el procés de selecció i 
provisió per concurs de valoració de mèrits .  



 
 
 

 

 
 

 La plaça amb el codi d’identificació MAT007 de la Relació de llocs de treball, amb el Règim 
jurídic personal funcionar interí i denominació tècnic/a superior de gestió energètica adscrita a 
l’Àrea de Medi Ambient i Territori està ocupada actualment per la senyora Karla Subirana Solè. 
Aquesta plaça ha estat ocupada per la senyora Karla Subirana Solè des del 20 d'abril de 2015, 
personal funcionar interí, tal com preveu el Decret de Gerència 348/2015 de 16 d'abril. 
És per això que, segons el que preveu la disposició addicional sexta de la Llei 20/2021 de 28 
de desembre de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, 
correspon estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits establerts a l’article 2.1 
de l’esmentada Llei i, a més, ha estat ocupada amb caràcter temporal i ininterrompudament 
amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.  
Així, correspon estabilitzar la plaça de tècnic/a superior de gestió energètica, de l’escala d’ 
Administració General, subescala tècnic/a superior, grup de classificació A1 i adscrita a l’Àrea 
de Medi Ambient i Territori amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant el procés de 
selecció i provisió per concurs de valoració de mèrits .  

 La plaça amb el codi d’identificació PSI029 de la Relació de llocs de treball, amb el Règim 
jurídic personal laboral temporal i denominació administratiu/va adscrita a l’Àrea de Autonomia 
a l'Àrea de polítiques Socials i d'Igualtat està ocupada actualment per la senyora Eva Giménez 
Jurado. 
Aquesta plaça ha estat ocupada inicialment per la senyora MFV tal com preveu el Decret de 
Gerència 799/2015 de 30 de juliol. La senyora Eva Giménez Jurado ocupa la plaça des del 10 
de juliol de 2017 segons consta al Decret de Gerencia 913/2017 de 5 de juliol.  
És per això que, segons el que preveu la disposició addicional sexta de la Llei 20/2021 de 28 
de desembre de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, 
correspon estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits establerts a l’article 2.1 
de l’esmentada Llei i, a més, ha estat ocupada amb caràcter temporal i ininterrompudament 
amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.  
Així, correspon estabilitzar la plaça de administratiu/va, de l’escala d’Administració General, 
subescala administratiu/va, grup de classificació C1 i adscrita a l’Àrea de Autonomia a l'Àrea de 
polítiques Socials i d'Igualtat amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant el procés de 
selecció i provisió per concurs de valoració de mèrits .  

 La plaça amb el codi d’identificació PSI010 de la Relació de llocs de treball, amb el Règim 
jurídic personal laboral temporal i denominació educador/a social SEAIA adscrita al SEAIA de 
l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat està ocupada actualment per la senyora Silvia 
Cantallops Jiménez. 
Aquesta plaça ha estat ocupada inicialment pel senyor MR tal com preveu el Decret de 
Gerència 421/2010 de 21 d'octubre. La senyora Silvia Cantallops Jiménez ha ocupat aquesta 
plaça desde el 17 de juliol de 2017 segons el que preveu el Decret de Gerència 971/2017 de 13 
de juliol. 
És per això que, segons el que preveu la disposició addicional sexta de la Llei 20/2021 de 28 
de desembre de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, 
correspon estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits establerts a l’article 2.1 
de l’esmentada Llei i, a més, ha estat ocupada amb caràcter temporal i ininterrompudament 
amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.  
Així, correspon estabilitzar la plaça d’ educador/a social SEAIA, de l’escala d’Administració 
General, subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita al SEAIA de l'Àrea de 
Polítiques Socials i d'Igualtat amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant el procés de 
selecció i provisió per concurs de valoració de mèrits .  

 La plaça amb el codi d’identificació PSI018 de la Relació de llocs de treball, amb el Règim 
jurídic personal laboral temporal i denominació educador/a social de SSBB adscrita als Serveis 
Socials Bàsics dels municipis d'Aiguafreda, Figaró-Montmay i Tagamanent de l'Àrea de 
Polítiques Socials i d'Igualtat està ocupada actualment per la senyora Maria Bretcha Torres. 
Aquesta plaça va estar ocupada per la senyora NMS segons consta al Decret de Gerència 
692/2015, de 14 de juliol, des del 15 de juliol de 2015 fins 31 de maig de 2020. La senyora 
Maria Bretcha Torres ocupa aquesta plaça des de’l1 de juny de 2020 tal com preveu el Decret 
de Gerència 2018GER001102 de 6 d'agost. 
És per això que, segons el que preveu la disposició addicional sexta de la Llei 20/2021 de 28 
de desembre de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, 
correspon estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits establerts a l’article 2.1 



 
 
 

 

 
 

de l’esmentada Llei i, a més, ha estat ocupada amb caràcter temporal i ininterrompudament 
amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.  
Així, correspon estabilitzar la plaça  d’educador/a social de SSBB, de l’escala d’ Administració 
General, subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita als Serveis Socials 
Bàsics dels municipis d'Aiguafreda, Figaró-Montmay i Tagamanent de l'Àrea de Polítiques 
Socials i d'Igualtat amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant el procés de selecció i 
provisió per concurs de valoració de mèrits .  

 La plaça amb el codi d’identificació PSI005 de la Relació de llocs de treball, amb el Règim 
jurídic personal laboral temporal i denominació pedadog/a SEAIA adscrita als SEAIA de l'Àrea 
de Polítiques Socials i d'Igualtat està ocupada temporalment,  mitjançant una comissió de 
serveis, per la senyora Eva Casas Ibañez. 
Anteriorment aquesta plaça ha estat ocupada per la senyora Mayte Anguita González des del 3 
de setembre de 2018, personal laboral temporal, tal com preveia el Ple de 19 de juliol de 2017 
que aprovà les bases que regien la convocatória de les proves per la selecció de determinats 
llocs de treball, entre els quals, un era per la substitució de la senyora MLP que tenia una 
antiguitat de l'any 2008. 
És per això que, segons el que preveu la disposició addicional sexta de la Llei 20/2021 de 28 
de desembre de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, 
correspon estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits establerts a l’article 2.1 
de l’esmentada Llei i, a més, ha estat ocupada amb caràcter temporal i ininterrompudament 
amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.  
Així, correspon estabilitzar la plaça de pedadog/a SEAIA, de l’escala d’Administració General, 
subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A1 i adscrita als SEAIA de l'Àrea de 
Polítiques Socials i d'Igualtat amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant el procés de 
selecció i provisió per concurs de valoració de mèrits .  

 La plaça amb el codi d’identificació PSI011 de la Relació de llocs de treball, amb el Règim 
jurídic personal laboral temporal i denominació gestor/a PIA adscrita a l’Àrea de Gestor/a PIA a 
l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat està ocupada actualment per la senyora Raquel Raurell 
Guxens. 
Des del 18 de febrer del 2015 va ocupar la plaça NSM tal com consta al Decret de Gerència 
851/2015, de 18 de febrer, fins el La senyora Raquel Raurell Guxens ocupa aquesta plaça des 
de 11 de desembre de 2018 segons consta al  Decret de Gerència 2018GER001756. S’inclou 
en la taxa d’estabilitazació ja que es considera que les tramitacions administratives i de 
selecció fan imposible dotar de personal abans aquesta plaça.  
És per això que, segons el que preveu la disposició addicional sexta de la Llei 20/2021 de 28 
de desembre de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, 
correspon estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits establerts a l’article 2.1 
de l’esmentada Llei i, a més, ha estat ocupada amb caràcter temporal i ininterrompudament 
amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.  
Així, correspon estabilitzar la plaça de gestor/a PIA, de l’escala d’ Administració General, 
subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita a l’Àrea de Gestor/a PIA a 
l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant el 
procés de selecció i provisió per concurs de valoració de mèrits .  

 La plaça amb el codi d’identificació PSI018 de la Relació de llocs de treball, amb el Règim 
jurídic personal laboral temporal i denominació educador/a social de SSBB adscrita a l’Àrea de 
Serveis Socials Bàsics del municipi de La Roca del Vallès a l'Àrea de Polítiques Socials i 
d'Igualtat està ocupada actualment per la senyora Inmaculada Cuadradas Jiménez. 
Aquesta plaça ha estat ocupada per la senyora Inmaculada Cuadradas Jiménez des de l’1 de 
gener de 2019, personal laboral temporal, tal com preveu l’acord de successió entre el Consell 
Comarcal i l'Ajuntament de La Roca del Vallès, on és reconeix antiguitat a aquesta treballadora 
des de l’1 abril de 2008 
És per això que, segons el que preveu la disposició addicional sexta de la Llei 20/2021 de 28 
de desembre de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, 
correspon estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits establerts a l’article 2.1 
de l’esmentada Llei i, a més, ha estat ocupada amb caràcter temporal i ininterrompudament 
amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.  
Així, correspon estabilitzar la plaça  d’educador/a social de SSBB, de l’escala d’Administració 
General, subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita a l’Àrea de Serveis 
Socials Bàsics del municipi de La Roca del Vallès a l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat amb 



 
 
 

 

 
 

el règim de distribució de torn lliure mitjançant el procés de selecció i provisió per concurs de 
valoració de mèrits.  

 La plaça amb el codi d’identificació PSI016 de la Relació de llocs de treball, amb el Règim 
jurídic personal laboral temporal i denominació treballador/a social de SSBB adscrita als 
Serveis Socials Bàsics dels municipis de Cànoves i Samalus i Sant Fost de Campsentelles de 
l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat està ocupada actualment per la senyora Maria de Mar 
Mora Marín. 
Aquesta plaça va estar ocupada inicialment per la senyora CVA tal com consta al Decret de 
Gerència 797/2015 de 30 de juliol. Des de el 21 de febrer de 2019 aquesta plaça ha estat 
ocupada per la senyora Maria de Mar Mora Marín, personal laboral temporal, tal com preveu el 
Decret de Gerència 2019GER000267 de 22 de febrer. S’inclou en la taxa d’estabilitazació ja 
que es considera que les tramitacions administratives i de selecció fan imposible dotar de 
personal abans aquesta plaça.  
És per això que, segons el que preveu la disposició addicional sexta de la Llei 20/2021 de 28 
de desembre de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, 
correspon estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits establerts a l’article 2.1 
de l’esmentada Llei i, a més, ha estat ocupada amb caràcter temporal i ininterrompudament 
amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.  
Així, correspon estabilitzar la plaça de treballador/a social de SSBB, de l’escala d’ Administració 
General, subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita a l’Àrea de Serveis 
Socials Bàsics dels municipis de Cànoves i Samalus i Sant Fost de Campsentelles a l'Àrea de 
Polítiques Socials i d'Igualtat amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant el procés de 
selecció i provisió per concurs de valoració de mèrits. 

 La plaça amb el codi d’identificació PSI018 de la Relació de llocs de treball, amb el Règim 
jurídic personal laboral temporal i denominació educador/a social de SSBB adscrita als Serveis 
Socials Bàsics del municipi de Vallromanes de l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat està 
ocupada actualment per la senyora Marta Cabrera Hurtado. 
Aquesta plaça va estar ocupada inicialment per la senyora NMS segons consta al Decret de 
Gerència 692/2015 de 14 de juliol. Des des del 24 d’abril del 2019 aquesta plaça ha estat 
ocupada per la senyora Marta Cabrera Hurtado, personal laboral temporal, tal com preveu el 
Decret de Gerència 2019GER000709 de 16 de maig. 
És per això que, segons el que preveu la disposició addicional sexta de la Llei 20/2021 de 28 
de desembre de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, 
correspon estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits establerts a l’article 2.1 
de l’esmentada Llei i, a més, ha estat ocupada amb caràcter temporal i ininterrompudament 
amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.  
Així, correspon estabilitzar la plaça  d’educador/a social de SSBB, de l’escala d’ Administració 
General, subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita als Serveis Socials 
Bàsics del municipi de Vallromanes de l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat amb el règim de 
distribució de torn lliure mitjançant el procés de selecció i provisió per concurs de valoració de 
mèrits .  

 La plaça amb el codi d’identificació PSI023 de la Relació de llocs de treball, amb el Règim 
jurídic personal laboral temporal i denominació tècnic/a Igualtat de Gènere i Inmigració de 
l'Àrea de PSI adscrita a l’Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat està ocupada actualment per la 
senyora Maria Amparo Pérez Ferrer. 
El 17 de novembre de 2015 mitjançant Decret de 1084/2015 es va contractar la senyora NRC 
amb efectes 18 de novembre.  
El 26 de juliol de 2017 mitjançant Decret de Gerència 1183/2017 es va contractar la senyora 
AGP que va sol·licitar excedència des del 15 de març de 2021.  
El 22 d'abril de 2021 mitjançant Decret de Gerència 2021GER000546 es va activar la borsa de 
Treball per proveir aquesta plaça.  
El 9 de juny de 2021 mitjançant Decret de Gerència 2021GER000684 amb efectes 9 de juny de 
2021 es contracta la senyora Maria Amparo Pérez Ferrer que actualment ocupa la plaça. 
És per això que, segons el que preveu la disposició addicional sexta de la Llei 20/2021 de 28 
de desembre de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, 
correspon estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits establerts a l’article 2.1 
de l’esmentada Llei i, a més, ha estat ocupada amb caràcter temporal i ininterrompudament 
amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.  



 
 
 

 

 
 

Així, correspon estabilitzar la plaça de tècnic/a Igualtat de Gènere i Inmigració de l'Àrea de PSI, 
de l’escala d’ Administració General, subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i 
adscrita a l’Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat amb el règim de distribució de torn lliure 
mitjançant el procés de selecció i provisió per concurs de valoració de mèrits .  

 La plaça amb el codi d’identificació SSPP011 de la Relació de llocs de treball, amb el Règim 
jurídic personal laboral temporal i denominació tècnic/a de Serveis Personals (Joventut) 
adscrita a l’Àrea de Joventut de l'Àrea de Serveis Personals està ocupada actualment per la 
senyora Mònica Álvarez Pérez. 
Aquesta plaça ha estat ocupada per la senyora Mònica Álvarez Pérez des del 27 de maig de 
2015, personal laboral temporal, tal com preveu el Decret de Gerència 523/2015 de 1 de juliol. 
Va ocupar la plaça fins el 28 de maig del 2018. 
El 30 de novembre de 2018 el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va dictar l’Ordre 
TSF/200/2018, de 29 de novembre, es van aprovar les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions destinades a la posada en marxa del Programa referent d’ocupació juvenil per a 
l’any 2019.  
El 28 de desembre del 2018 es contracta novament la senyora MAP segons consta en el 
Decret 2019GER000281 de 25 de febrer de 2019 amb efectes 26 de desembre de 2018. 
S’inclou en la taxa d’estabilitazació ja que es considera que les tramitacions administratives i de 
selecció fan imposible dotar de personal abans aquesta plaça.  
És per això que, segons el que preveu la disposició addicional sexta de la Llei 20/2021 de 28 
de desembre de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, 
correspon estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits establerts a l’article 2.1 
de l’esmentada Llei i, a més, ha estat ocupada amb caràcter temporal i ininterrompudament 
amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.  
Així, correspon estabilitzar la plaça de tècnic/a de Seveis Personals (Joventut), de l’escala d’ 
Administració General, subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita a l’Àrea 
de Joventut de l'Àrea de Serveis Personals amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant 
el procés de selecció i provisió per concurs de valoració de mèrits .  

 La plaça amb el codi d’identificació MAT002 de la Relació de llocs de treball, amb el Règim 
jurídic personal funcionar interí i denominació enginyer/a tècnic/a adscrita a l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori està ocupada actualment pel senyor Armand Coloma i Galceran. 
Aquesta plaça ha estat ocupada pel senyor Armand Coloma i Galceran des del 11 de maig de 
2015, personal funcionar interí, tal com preveu el Decret de Gerència 434/2015 de 8 de maig 
mitjançant el qual es va nomenar el senyor ACG amb efectes 11 de maig, que va finalitzar la 
seva relació amb el Consell Comarcal el 30 d'abril de 2022. El Ple de maig de 2022 preveu 
incloure en l’ordre del día les bases reguladores del procès de selecció per cobrir aquesta 
plaça. 
És per això que, segons el que preveu la disposició addicional sexta de la Llei 20/2021 de 28 
de desembre de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, 
correspon estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits establerts a l’article 2.1 
de l’esmentada Llei i, a més, ha estat ocupada amb caràcter temporal i ininterrompudament 
amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.  
Així, correspon estabilitzar la plaça de enginyer/a tècnic/a, de l’escala d’ Administració General, 
subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita a l’Àrea de Medi Ambient i 
Territori amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant el procés de selecció i provisió per 
concurs de valoració de mèrits . 

10. La plantilla del Consell Comarcal identifica una plaça que correspon incloure en l’oferta pública 
d’ocupació aplicant el criteri establert per la disposició addicional vuitena, convocatòria 
excepcional per l’estabilització d’ocupació temporal de llarga duració, de la Llei 20/2021, de 28 
de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública i 
que és la següent 

 

 La plaça amb el codi d’identificació PSI029 de la Relació de llocs de treball, amb el Règim 
jurídic personal laboral temporal, denominació administratiu/va adscrita als Serveis Socials 
Bàsics de Sant Pere de Vilamajor de l’Àrea de polítiques Socials i d’Igualtat està ocupada 
actualment per la senyora Elisabeth Monge Moreno. 
La primera relació laboral de la senyora Elisabeth Monge Moreno amb el Consell Comarcal 
s’inicià el 2 de novembre del 2015, com a administratiu/va del programa Treball i Formació, 
plaça que va ocupar fins l’ 1 de maig del 2016.  



 
 
 

 

 
 

 
El 2 de maig del 2016 s’incorpora com a auxiliar administrativa del programa Treball i Formació 
fins el 30 de juny del 2016. Més tard va prestar serveis com a auxiliar administrativa a Sant 
Pere de Vilamajor entre el 20 de juliol de 2016 i el 12 d’abril de 2018. A partir del 13 d’abril de 
2018 mitjançant Decret de Gerència 208GER000384 es va contractar la senyora EMM com 
administrativa i ocupa la plaça en l'actualitat.  
 
És per això que, segons el que preveu la disposició addicional vuitena de la Llei 20/2021 de 28 
de desembre de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, 
correspon estabilitzar aquesta plaça, ja que compleix amb els requisits establerts a l’article 2.1 
de l’esmentada Llei i, a més, ha estat ocupada amb caràcter temporal i ininterrompudament 
amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.  
Així, correspon estabilitzar la plaça d’administratiu/va, de l’escala d’«ESCALA», subescala 
administratiu/va, grup de classificació C1 i adscrita als Serveis Socials Bàsics de Sant Pere de 
Vilamajor de l’Àrea de polítiques Socials i d’Igualtat amb el règim de distribució de torn lliure 
mitjançant el procés de selecció i provisió per «MODALITAT_PROCÈS_DE_SELECCIÓ_».  

 
11. La variació del règim jurídic i naturalesa de les places afectades per l’aplicació de la Llei 20/201 

té impacte en la plantilla de llocs de treball, per això es preveu incloure a l’ordre del dia de la 
següent sessió del Ple la modificació de la plantilla de llocs de treball.  

 
Així mateix, cal modificar la relació de llocs de treball per preveu els nous llocs de treball de 

funcionaris de carrera i de personal laboral indefinit, quan no estigui creats i modificar la dotació 
d’altres. Per això, es preveu incloure a l’ordre del dia de la pròxima sessió del Ple la modificació 
de la relació de llocs de treball i el seu text refós 
 
Per això INFORMO, 
 

1. Que segons les dades que obren en els expedients i seguint els requisits de la Llei 20/2021, de 
28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública 
és pot autoritzar l’estabilització de les places esmentades a la relació de fets de l’informe que 
motiva aquesta proposta. 
 

2. Modificar l’oferta pública d’ocupació de l’any 2022 incloent les places objecte d’estabilització 
següents:  
 
FUNCIONARIS DE CARRERA 
 
Àrea de Desenvolupament Local 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Àrea de Desenvolupament Local Servei d’Ocupació 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei20/2021 
de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
Àrea de Medi Ambient i Territori 
 
RÈGIM JURIDIC: Funcionari/a de carrera 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 



 
 
 

 

 
 

SUBESCALA: tècnic/a de gestióGRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Enginyer/a tècnic/a municipal a les Franqueses del Vallès, Martorelles i Santa 
Maria de Martorelles i la  Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental del Vallès Oriental de 
l’Àrea de Medi Ambient i Territori. 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció 
de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Funcionari/a de carrera 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a superior 
GRUP: A1 
CATEGORIA: tècnic/a superior 
ADSCRIT A: Gestió energètica de l’Àrea Medi Ambient i Territori  
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció 
de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Funcionari/a de carrera 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Arquitect/a tècnic/a de l’Àrea de Medi Ambient i Territori al CCVR 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció 
de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Funcionari/a de carrera 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Enginyer/a tècnic/a de l’Àrea de Medi Ambient i Territori al CCVR. 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció 
de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Funcionari/a de carrera 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Enginyer/a tècnic/a municipal a Caldes de Montbui de l’Àrea de Medi Ambient i 
Territori  i CCVR. 



 
 
 

 

 
 

TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 20/2021 
de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Funcionari/a de carrera 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Enginyer/a tècnic/a municipal a Sant Fost de Campsentelles, Vallromanes i CCVR 
de l’Àrea de Medi Ambient i Territori. 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 20/2021 
de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Funcionari/a de carrera 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Enginyer/a tècnic/a municipal a Montornés del Vallès, Tagamanent, i Santa Maria 
de Martorelles i CCVR de l’Àrea de Medi Ambient i Territori. 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 20/2021 
de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Funcionari/a de carrera 
NOMBRE: 1  
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Enginyer/a tècnic/a municipal de mobilitat a Caldes de Montbui de l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori i CCVR 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 20/2021 
de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Funcionari/a de carrera 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Enginyer/a tècnic/a municipal als municipis de Cardedeu, La Roca del Vallès, 
Figaró-Montmany, Montseny, Fogars del Montcús i CCVR de l’Àrea de Medi Ambient i Territori.. 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 20/2021 
de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
Àrea de Serveis Jurídics 
 
RÈGIM JURIDIC: Funcionari/a de carrera 
NOMBRE: 1 



 
 
 

 

 
 

RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a superior 
GRUP: A1 
CATEGORIA: tècnic/a superior 
ADSCRIT A: Serveis Jurídics (Gestió econòmica) 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 20/2021 
de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
Àrea de Serveis Personals 
 
RÈGIM JURIDIC: Funcionari/a de carrera 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Arquitecte/a tècnic/a de l’Àrea de Serveis Personals (Oficina Comarcal 
d’Habitatge) 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 20/2021 
de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública 
 
 
RÈGIM JURIDIC: Funcionari/a de carrera  
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Assistència tècnica de l’àmbit de Joventut de l’Àrea de Serveis Personals. 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 20/2021 
de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
PERSONAL LABORAL INDEFINIT 
 
Àrea de Medi Ambient i Territori 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: administratiu/va 
GRUP: C1 
CATEGORIA: administratiu/va 
ADSCRIT A: Medi Ambient i Territori 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 20/2021 
de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
Àrea de Persones i Valors 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 



 
 
 

 

 
 

MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Persones i Valors 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 20/2021 
de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
 
Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1  
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Educador/a social (I) als Serveis Socials Bàsics del municipi de La Roca del 
Vallès de l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció 
de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Educador/a social (II) als Serveis Socials Bàsics del municipi de La Roca del 
Vallès de l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció 
de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Educador/a social als Serveis Socials Bàsics del municipi de Cànoves i Samalús 
(50% de la jornada) i Tècnic/a de Gestió (50% de la jornada) de l 'Àrea de Polítiques Socials i 
d'Igualtat 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 20/2021 
de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1  
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 



 
 
 

 

 
 

ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat àmbit Autonomia- Gestor/a PIA (I) 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 20/2021 
de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat àmbit Autonomia- Gestor/a PIA (II) 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 20/2021 
de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Polítiques Socials i d'Igualtat àmbit Autonomia- Gestor/a PIA (III) 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció 
de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a superior 
GRUP: A1 
CATEGORIA: tècnic/a superior 
ADSCRIT A: Pedagog/a de seguiments (I) de l’ Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat (SEAIA) 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 20/2021 
de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A1 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Pedagog/a de seguiments (II) de l’Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat (SEAIA) 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció 
de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 



 
 
 

 

 
 

NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: Tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Treballador/a social de l’Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat (SEAIA). 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 20/2021 
de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1  
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Treballador/a social (I) als Serveis Socials Bàsics del municipi de La Roca del 
Vallès de l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció 
de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Treballador/a social (II) Serveis Socials Bàsics del municipi de La Roca del Vallès 
de l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció 
de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Treballador/a social  Serveis Socials Bàsics del municipi de Vallromanes de l'Àrea 
de Polítiques Socials i d'Igualtat 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció 
de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 



 
 
 

 

 
 

GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Treballador/a social als Serveis Socials Bàsics del municipi de l'Ametlla del Vallès 
de l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció 
de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: administratiu/va 
GRUP: C1 
CATEGORIA: administratiu/va 
ADSCRIT A: Serveis socials bàsics del municipi de Sant Pere de Vilamajor de l’Àrea de 
Polítiques Socials i d’Igualtat. 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició addicional octava Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures 
urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Àmbit Igualtat de l’Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat  
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció 
de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Educador/a social als Serveis Socials Bàsics del municipi de Vallromanes de 
l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció 
de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Treballador/a social als Serveis Socials Bàsics dels municipis de Cànoves i 
Samalús i Sant Fost de Campsentelles a l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat 



 
 
 

 

 
 

TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció 
de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Educador/a social als Serveis Socials Bàsics dels municipi de Vilanova del Vallès 
de l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció 
de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Educador/a social als Serveis Socials Bàsics del municipi de Vallgorguina a l'Àrea 
de Polítiques Socials i d'Igualtat 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció 
de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Educador/a social als Serveis Socials Bàsics dels municipis d'Aiguafreda, Figaró-
Montmay i Tagamanent a l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció 
de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Educador/a social a l’Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat (SEAIA) 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció 
de la temporalitat a l'ocupació pública. 



 
 
 

 

 
 

 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: administratiu/va 
GRUP: C1 
CATEGORIA: administratiu/va 
ADSCRIT A: Àrea de polítiques Socials i d'Igualtat àmbit Autonomia 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció 
de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Treballador/a social als Serveis Socials Bàsics dels municipis del Baix Montseny 
(Gualba, Montseny, Fogars, Sant Esteve de Palautordera, Vallgorguina i Campins de l’Àrea de 
Polítiques Socials i d’Igualtat. 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció 
de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Treballador/a social dels Serveis Socials Bàsics dels municipis del Baix Montseny 
(Gualba, Montseny, Fogars, Sant Esteve de Palautordera, Vallgorguina i Campins) de l’Àrea de  
Polítiques Socials i d’Igualtat. 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció 
de la temporalitat a l'ocupació pública 
 
Àrea de Serveis Jurídics 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a superior 
GRUP: A1 
CATEGORIA: tècnic/a superior 
ADSCRIT A: Serveis Jurídics 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 20/2021 
de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
Àrea de Serveis Personals 



 
 
 

 

 
 

 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Àrea de Serveis Personals àmbit Joventut 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 20/2021 
de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: administratiu/va 
GRUP: C1 
CATEGORIA: administratiu/va 
ADSCRIT A: Àrea de Serveis Personals (Ensenyament) 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 20/2021 
de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1  
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: administratiu/va 
GRUP: C1 
CATEGORIA: administratiu/va (I) 
ADSCRIT A: Àrea de Serveis Personals (Oficina Comarcal d'Habitatge) 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 20/2021 
de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: administratiu/va (II) 
GRUP: C1 
CATEGORIA: administratiu/va 
ADSCRIT A: Àrea de Serveis Personals (Oficina Comarcal d'Habitatge) 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 20/2021 
de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública.  
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Àmbit ocupació juvenil de l’Àrea de Serveis Personals  



 
 
 

 

 
 

TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció 
de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 

3. Publicar segons l’article 57 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals l'oferta pública d'ocupació, un cop 
aprovada, s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici de la 
comunicació als òrgans de l'Administració de l'Estat que correspongui, a l'efecte de publicació 
coordinada amb la resta de les ofertes públiques d'ocupació de la resta de les administracions 
públiques, i se n'ha de trametre còpia a la Direcció General d'Administració Local de la 
Generalitat de Catalunya.” 

 
 

FONAMENTS DE DRET   
 
1. L’article 70 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, per la que s’aprova 

l’Estatut bàsic de l’empleat públic, estableix que les necessitats de recursos humans, 
amb assignació pressupostària, que hagin de proveir-se mitjançant la incorporació de 
personal de nou ingrés seran objecte de l’Oferta pública d’ocupació, o mitjançant una 
altre instrument similar de gestió de la provisió de es necessitats de personal, el que 
comportarà l’obligació de convocar els corresponents processos selectius per a les 
places compromeses i fins un deu per cent addicional, fixant el termini màxim per a la 
convocatòria dels mateixos. En tot cas, l’execució de l’Oferta pública d’ocupació o 
instrument similar haurà de desenvolupar-se dins el termini de tres anys. 
 
L’Oferta pública d’ocupació o instrument similar s’aprovarà anualment pels òrgans de 
govern de les administracions públiques, es publicarà en el Diari oficial corresponent.  
 
L’Oferta pública d’ocupació o instrument similar podrà introduir mesures derivades de la 
planificació de recursos humans. 
 

2. L’article 91.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en 
relació amb l’article 100 de la mateixa norma, i l’article 287.2 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, segons els quals, d’acord amb llurs ofertes d’ocupació pública, les entitats locals 
han de seleccionar el personal per mitjà de convocatòria pública i dels sistemes de 
concurs, oposició i concurs oposició lliures. També ho disposa en el mateix sentit, 
l’article 63.1 del Reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya 
aprovat pel Decret 214/1990, de 20 de juliol. 
 

3. L’article 56.1 i següents del Reglament del personal al servei de les entitats locals –en 
endavant, RPSEL- aprovat pel Decret 214/90, de 30 de juliol, estableix l’oferta pública 
d’ocupació. 
 

4. L’article 20 de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per 
a l'any 2016, estableix que en relació ambmb l’Oferta d'Ocupació Pública al llarg de 
l'exercici 2016, i prorrogat per l’exercici 2017, estableix que l’oferta pública d'ocupació o 
altre instrument similar de gestió de la provisió de necessitats de personal, estableix en 
el segon apartat i amb caràcter bàsic, regulen els supòsits inclosos en la taxa de 
reposició i la limita a un màxim d’un 100 per cent. Aquest precepte preveu que no 
computarà dins del límit màxim de places derivades de la taxa de reposició d’efectius, 
aquelles places que es convoquin per a la seva provisió de mitjançant processos de 
promoció interna. És per això, que als efectes de l’increment de la plantilla la plaça inclosa 
en l’oferta publica d’ocupació de 2017 del Consell Comarcal del Vallès Oriental queda 
exclosa en el seu còmput. 



 
 
 

 

 
 

 
5.  L’article 20 Un 1 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos generals de 

l’Estat per l’any 2022, estableix en relació ambmb l’Oferta d’ocupació pública, contractes 
i nomenaments temporals del personal del sector públic, que “la incorporació de personal 
de nou ingrés amb una relació indefinida en el sector públic, a excepció dels òrgans 
contemplats en l'apartat Un.e) de l'article anterior, es regularà pels criteris assenyalats en 
aquest article, subjectant-se a les següents taxes de reposició d'efectius: 

 
a. En els sectors prioritaris la taxa serà del 120 per cent i en els altres sectors 

del 110 per cent. 
b. Les entitats locals que tinguessin amortitzada el seu deute financer a 31 de 

desembre de l'exercici anterior tindran un 120 per cent de taxa en tots els sectors. 
 

El que s'estableix en els paràgrafs anteriors s'entén sense perjudici dels processos 
d'estabilització derivats del Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents 
per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.” 

 
6. L’article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció 

de la temporalitat en l’ocupació pública, estableix pels processos d’estabilització 
d’ocupació temporal el següent:  

1.  Addicionalment al que s'estableix en els articles 19.U.6 de la Llei 3/2017, de 27 de 
juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 i 19.U.9 de la Llei 
6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018, 
s'autoritza una taxa addicional per a l'estabilització d'ocupació temporal que inclourà 
les places de naturalesa estructural que, estiguin o no dins de les relacions de llocs 
de treball, plantilles o una altra forma d'organització de recursos humans que 
estiguin contemplades en les diferents Administracions Públiques i estant dotades 
pressupostàriament, hagin estat ocupades de manera temporal i 
ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2020. 

 
Sense perjudici del que estableix la disposició transitòria primera, les places afectades 

pels processos d'estabilització prevists en els articles 19.U.6 de la Llei 3/2017, de 
27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017, i 19.U.9 de la Llei 
6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018, seran 
incloses dins del procés d'estabilització descrit en el paràgraf anterior, sempre que 
haguessin estat incloses en les corresponents ofertes d'ocupació pública 
d'estabilització i arribada la data d'entrada en vigor de la present Llei, no haguessin 
estat convocades, o havent estat convocades i resoltes, hagin quedat sense cobrir. 

 
2. Les ofertes d'ocupació que articulin els processos d'estabilització contemplats en 

l'apartat 1, així com el nou procés d'estabilització, hauran d'aprovar-se i publicar-se 
en els respectius diaris oficials abans de l'1 de juny de 2022 i seran coordinats per 
les Administracions Públiques competents. 

 
La publicació de les convocatòries dels processos selectius per a la cobertura de 
les places incloses en les ofertes d'ocupació pública haurà de produir-se abans del 
31 de desembre de 2022. 

 
3. La resolució d'aquests processos selectius haurà de finalitzar abans del 31 de 

desembre de 2024. 
 
La taxa de cobertura temporal haurà de situar-se per sota del vuit per cent de les 

places estructurals. 
 



 
 
 

 

 
 

4. Amb la finalitat de permetre el seguiment de l'oferta, les Administracions Públiques 
hauran de certificar al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, a través de la Secretaria 
d'Estat de Pressupostos i Despeses, el nombre de places estructurals ocupades de 
manera temporal existent en cadascun dels àmbits afectats. 

 
7. La disposició addicional sexta de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures 

urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, estableix una 
convocatòria excepcional d'estabilització d'ocupació temporal de llarga durada i que és 
la següent: 
 
“Les Administracions Públiques convocaran, amb caràcter excepcional i d'acord amb el 
que es preveu en l'article 61.6 i 7 del TREBEP, pel sistema de concurs, aquelles places 
que, reunint els requisits establerts en l'article 2.1, haguessin estat ocupades amb 
caràcter temporal de manera ininterrompuda amb anterioritat a 1 de gener de 2016. 
 
Aquests processos, que es realitzaran per una sola vegada, podran ser objecte de 
negociació en cadascun dels àmbits territorials de l'Administració de l'Estat, Comunitats 
Autònomes i Entitats Locals i respectaran, en tot cas, els terminis establerts en aquesta 
norma.” 

 
8. La disposició addicional octava de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures 

urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, estableix una 
identificació de les places a incloure en les convocatòries de concurs i que és la 
següent: 
 
“Addicionalment, els processos d'estabilització continguts en la disposició addicional 
sisena inclouran en les seves convocatòries les places vacants de naturalesa estructural 
ocupades de manera temporal per personal amb una relació, d'aquesta naturalesa, 
anterior a l'1 de gener de 2016.” 

 
9. L’article 54. d) del RPSEL, en referència a la competència del Ple per aprovar l’oferta 

pública d’ocupació. 
 
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi:  
 
1. Autoritzar, segons les dades que obren en els expedients i seguint els requisits de la Llei 

20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en 
l’ocupació pública, l’estabilització de les places esmentades a la relació de fets de 
l’informe que motiva aquesta proposta. 

 
2. Modificar l’oferta pública d’ocupació de l’any 2022 incloent les places objecte 

d’estabilització següents:  
 
FUNCIONARIS DE CARRERA 
 
Àrea de Desenvolupament Local 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 



 
 
 

 

 
 

ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Àrea de Desenvolupament Local Servei d’Ocupació 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, 
Llei20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a 
l'ocupació pública. 
 
Àrea de Medi Ambient i Territori 
 
RÈGIM JURIDIC: Funcionari/a de carrera 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestióGRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Enginyer/a tècnic/a municipal a les Franqueses del Vallès, Martorelles i Santa 
Maria de Martorelles i la  Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental del Vallès Oriental de 
l’Àrea de Medi Ambient i Territori. 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Funcionari/a de carrera 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a superior 
GRUP: A1 
CATEGORIA: tècnic/a superior 
ADSCRIT A: Gestió energètica de l’Àrea Medi Ambient i Territori  
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Funcionari/a de carrera 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Arquitect/a tècnic/a de l’Àrea de Medi Ambient i Territori al CCVR 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Funcionari/a de carrera 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 



 
 
 

 

 
 

MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Enginyer/a tècnic/a de l’Àrea de Medi Ambient i Territori al CCVR. 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Funcionari/a de carrera 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Enginyer/a tècnic/a municipal a Caldes de Montbui de l’Àrea de Medi Ambient i 
Territori  i CCVR. 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació 
pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Funcionari/a de carrera 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Enginyer/a tècnic/a municipal a Sant Fost de Campsentelles, Vallromanes i 
CCVR de l’Àrea de Medi Ambient i Territori. 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació 
pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Funcionari/a de carrera 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Enginyer/a tècnic/a municipal a Montornés del Vallès, Tagamanent, i Santa 
Maria de Martorelles i CCVR de l’Àrea de Medi Ambient i Territori. 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació 
pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Funcionari/a de carrera 
NOMBRE: 1  



 
 
 

 

 
 

RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Enginyer/a tècnic/a municipal de mobilitat a Caldes de Montbui de l’Àrea de 
Medi Ambient i Territori i CCVR 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació 
pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Funcionari/a de carrera 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Enginyer/a tècnic/a municipal als municipis de Cardedeu, La Roca del Vallès, 
Figaró-Montmany, Montseny, Fogars del Montcús i CCVR de l’Àrea de Medi Ambient i 
Territori.. 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació 
pública. 
 
Àrea de Serveis Jurídics 
 
RÈGIM JURIDIC: Funcionari/a de carrera 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a superior 
GRUP: A1 
CATEGORIA: tècnic/a superior 
ADSCRIT A: Serveis Jurídics (Gestió econòmica) 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació 
pública. 
 
Àrea de Serveis Personals 
 
RÈGIM JURIDIC: Funcionari/a de carrera 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Arquitecte/a tècnic/a de l’Àrea de Serveis Personals (Oficina Comarcal 
d’Habitatge) 



 
 
 

 

 
 

TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació 
pública 
 
RÈGIM JURIDIC: Funcionari/a de carrera  
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Assistència tècnica de l’àmbit de Joventut de l’Àrea de Serveis Personals. 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació 
pública. 
 
PERSONAL LABORAL INDEFINIT 
 
Àrea de Medi Ambient i Territori 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: administratiu/va 
GRUP: C1 
CATEGORIA: administratiu/va 
ADSCRIT A: Medi Ambient i Territori 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació 
pública. 
 
Àrea de Persones i Valors 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Persones i Valors 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació 
pública. 
 
 
Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1  



 
 
 

 

 
 

RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Educador/a social (I) als Serveis Socials Bàsics del municipi de La Roca del 
Vallès de l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Educador/a social (II) als Serveis Socials Bàsics del municipi de La Roca del 
Vallès de l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Educador/a social als Serveis Socials Bàsics del municipi de Cànoves i 
Samalús (50% de la jornada) i Tècnic/a de Gestió (50% de la jornada) de l 'Àrea de 
Polítiques Socials i d'Igualtat 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació 
pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1  
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat àmbit Autonomia- Gestor/a PIA (I) 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació 
pública. 



 
 
 

 

 
 

 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat àmbit Autonomia- Gestor/a PIA (II) 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació 
pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Polítiques Socials i d'Igualtat àmbit Autonomia- Gestor/a PIA (III) 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a superior 
GRUP: A1 
CATEGORIA: tècnic/a superior 
ADSCRIT A: Pedagog/a de seguiments (I) de l’ Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat 
(SEAIA) 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació 
pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A1 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Pedagog/a de seguiments (II) de l’Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat 
(SEAIA) 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 



 
 
 

 

 
 

 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: Tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Treballador/a social de l’Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat (SEAIA). 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació 
pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1  
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Treballador/a social (I) als Serveis Socials Bàsics del municipi de La Roca del 
Vallès de l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Treballador/a social (II) Serveis Socials Bàsics del municipi de La Roca del 
Vallès de l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Treballador/a social  Serveis Socials Bàsics del municipi de Vallromanes de 
l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat 



 
 
 

 

 
 

TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Treballador/a social als Serveis Socials Bàsics del municipi de l'Ametlla del 
Vallès de l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: administratiu/va 
GRUP: C1 
CATEGORIA: administratiu/va 
ADSCRIT A: Serveis socials bàsics del municipi de Sant Pere de Vilamajor de l’Àrea de 
Polítiques Socials i d’Igualtat. 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició addicional octava Llei 20/2021 de 28 de desembre, 
mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Àmbit Igualtat de l’Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat  
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Educador/a social als Serveis Socials Bàsics del municipi de Vallromanes de 
l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat 



 
 
 

 

 
 

TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Treballador/a social als Serveis Socials Bàsics dels municipis de Cànoves i 
Samalús i Sant Fost de Campsentelles a l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Educador/a social als Serveis Socials Bàsics dels municipi de Vilanova del 
Vallès de l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Educador/a social als Serveis Socials Bàsics del municipi de Vallgorguina a 
l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 



 
 
 

 

 
 

CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Educador/a social als Serveis Socials Bàsics dels municipis d'Aiguafreda, 
Figaró-Montmay i Tagamanent a l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Educador/a social a l’Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat (SEAIA) 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: administratiu/va 
GRUP: C1 
CATEGORIA: administratiu/va 
ADSCRIT A: Àrea de polítiques Socials i d'Igualtat àmbit Autonomia 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Treballador/a social als Serveis Socials Bàsics dels municipis del Baix 
Montseny (Gualba, Montseny, Fogars, Sant Esteve de Palautordera, Vallgorguina i Campins 
de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat. 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 



 
 
 

 

 
 

GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Treballador/a social dels Serveis Socials Bàsics dels municipis del Baix 
Montseny (Gualba, Montseny, Fogars, Sant Esteve de Palautordera, Vallgorguina i 
Campins) de l’Àrea de  Polítiques Socials i d’Igualtat. 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública 
 
Àrea de Serveis Jurídics 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a superior 
GRUP: A1 
CATEGORIA: tècnic/a superior 
ADSCRIT A: Serveis Jurídics 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació 
pública. 
 
Àrea de Serveis Personals 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Àrea de Serveis Personals àmbit Joventut 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació 
pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: administratiu/va 
GRUP: C1 
CATEGORIA: administratiu/va 
ADSCRIT A: Àrea de Serveis Personals (Ensenyament) 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació 
pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1  



 
 
 

 

 
 

RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: administratiu/va 
GRUP: C1 
CATEGORIA: administratiu/va (I) 
ADSCRIT A: Àrea de Serveis Personals (Oficina Comarcal d'Habitatge) 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació 
pública. 
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: administratiu/va (II) 
GRUP: C1 
CATEGORIA: administratiu/va 
ADSCRIT A: Àrea de Serveis Personals (Oficina Comarcal d'Habitatge) 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació 
pública.  
 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Àmbit ocupació juvenil de l’Àrea de Serveis Personals  
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició adicional sexta, convocatòria excepcional per la 
estabilització de l'ocupació, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
3. Publicar segons l’article 57 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament del personal al servei de les entitats locals l'oferta pública d'ocupació, un cop 
aprovada, s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici 
de la comunicació als òrgans de l'Administració de l'Estat que correspongui, a l'efecte de 
publicació coordinada amb la resta de les ofertes públiques d'ocupació de la resta de les 
administracions públiques, i se n'ha de trametre còpia a la Direcció General 
d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya.” 

 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 33.43 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 24 vots a favor de, per part del Grup Comarcal Partit dels 
Socialistes de Catalunya - CP, els senyors i les senyores Emilio 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 i Josep Quesada Tornero; 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 Tomás, Ignasi Martínez 

http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202205251903000000_FH.mov&topic=26


 
 
 

 

 
 

Murciano, Imma Ortega i Martí i Marina Planellas i Alegre; per part del Grup Comarcal Junts 
per Catalunya (Junts), els senyors i les senyores Gemma Brunet Ferrer, Roser Colomé 
Soler, 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 – Alternativa Municipalista, 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. 
 
 
4. Aprovar les bases i convocatòria per urgència per concurs de processos de 
selecció per proveir llocs de treball temporals. 
 
Llegida la proposta de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 25 de maig de 2022, que és la que 
segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 25 de maig de 2022, el senyor Oscar Frias i Pérez, cap de l’Àrea de Persones i Valors 
ha emès l’informe següent:  

 
“Persones i valors 

EXP: X2022004730 
RELACIO DE FETS:  
 
1. El 5 de maig de 2022  la senyora Josefa Recio i Corral, cap de l’àrea de Serveis Personals ha 

emès l’informe en relació amb la necessitat d’iniciar el procés per urgència de la selecció i la 
contractació d’una plaça de tècnic/a referent d’ocupació juvenil del grup de classificació A2, 
subescala tècnica de gestió, de la plantilla del Consell Comarcal, adscrita a l’Àrea de Serveis 
Personals, per cobrir una baixa laboral per maternitat, permisos de lactància i possibles 
excedències per cura de menors o bé fins la finalització del la convocatòria 2021 del Programa 
referent d’ocupació juvenil, el 30 de desembre de 2022. Aquesta contractació quedarà 
condicionada a l’inici efectiu de la baixa per maternitat, permisos de lactància i possibles 
excedències per cura de menors de la senyora Mònica Álvarez Pérez, amb DNI ***1598**. 
(EXPX2022004166) 

 
El 10 de maig maig de 2022, el senyor Oscar Frias Pérez, cap de l'Àrea de Persones i Valors, ha 

emès l’informe en relació amb la necessitat d’iniciar un procés de selecció per urgència mitjançant 
concurs. (EXPX2022004166). 

 
2. El 20 de maig de 2022 el senyor Carles Fernández Pérez, gerent del Consell Comarcal ha emès 

informe en relació amb la necessitat d’iniciar un procés per urgència per la contractació d’un/a 
persona per ocupar el lloc de treball d’administrador de sistemes del grup de classificació C1, 
subescala administrativa, escala d'administració general, de la plantilla del personal temporal del 
Consell Comarcal adscrita a l'Àrea de Transformació Digital i Innovació Tecnològica vinculada a 
l’assistència tècnica al Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental i l’Ajuntament de 
Santa Maria de Martorelles. (EXP X2022004612).  

 
El 20 de maig de 2022, el senyor Oscar Frias Pérez, cap de l'Àrea de Persones i Valors, ha emès 

l’informe en relació amb la necessitat d’iniciar un procés de selecció per urgència mitjançant 
concurs. (EXP X2022004612).  

 
3. El 17  de desembre de 2021 es va aprovar el Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de 

mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la 
transformació del mercat de treball. Entre les modificacions que contempla aquesta norma, 
precisa les causes que justifiquen el recurs a la contractació de durada determinada. El règim 
transitori contingut en la disp. Trans. 4a permet que els contractes per obra o servei celebrats des 



 
 
 

 

 
 

del 31 de desembre de 2021 fins a 30 de març de 2022, es segueixin regint per la normativa 
anterior, però limitada la durada a sis mesos.  

 
La norma ha d'harmonitzar-se amb els disposicions de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de 
mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, amb incidència sobre 
el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 
5/2015, de 30 d'octubre.  
 
L’article 10.1.c) Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, estableix que són funcionaris 
interins els que, per raons expressament justificades, estem vinculats a l'execució de programes 
de caràcter temporal, que no podran tenir una durada superior a tres anys. 

 
En relació amb els processos de selecció objecte de les bases que es proposen al Ple corresponen 

amb la figura de contracte laboral de substitució i de funcionari interí per programes.  
 

4. La intervenció del Consell Comarcal ha emès informe favorable en relació amb aquests 
processos de selecció amb l’observació de que la contractació de la persona seleccionada en el 
procés de selecció  per ocupar el lloc de treball d’administrador de sistemes del grup de 
classificació C1, subescala administrativa, escala d'administració general, de la plantilla del 
personal temporal del Consell Comarcal adscrita a l'Àrea de Transformació Digital i Innovació 
Tecnològica queda  condicionada a l’aprovació dels convenis vinculats amb l’Ajuntament de 
Santa Maria de Martorelles i el Consorci per a la Gestió de residus del Vallès Oriental, de tal 
manera que si no s’aproven, no s’executa el projecte i no es contracta el personal.      

 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar les bases i convocatòria del procés de selecció i provisió per urgència mitjançant concurs 

següent:  
 

BASES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ I PROVISIÓ PER 
URGÈNCIA MITJANÇANT CONCURS DE PERSONAL TEMPORAL 

 
1. Objecte de la convocatòria 

 
És objecte d’aquesta convocatòria és la selecció i provisió per urgència de les places  temporals 
següent:  

 

- Una plaça per urgència de tècnic/a referent d’ocupació juvenil del grup de classificació 
A2, subescala tècnica de gestió, de la plantilla del Consell Comarcal, adscrita a 
l’Àrea de Serveis Personals, per cobrir una baixa laboral per maternitat, permisos de 
lactància i possibles excedències per cura de menors o bé fins la finalització del la 
convocatòria 2021 del Programa referent d’ocupació juvenil, el 30 de desembre de 
2022 

 
Les retribucions brutes mensuals que corresponen a aquest lloc de treball per l’any 2022 són 
les següents:  
 

Salari base:   1.071,06 € 
Complement de destí :     440,97 € 
Complement específic:  1.024,61 € 

 
El sistema de selecció i provisió d’aquesta plaça serà mitjançant concurs. L’acreditació de les 
capacitats es realitzarà, en una primera fase, a partir de l’avaluació del currículum i els mèrits 
aportats per cada candidat/a. Els candidats que superen l’avaluació del currículum seran 
convocats a una entrevista individual.   

 
Les tasques que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran en relació amb les funcions 
següents: 

 



 
 
 

 

 
 

1. Atendre a la població jove, de 16 a 29 anys, i les seves famílies, amb especial atenció a majors 
de 16 anys i menors de 25, que no treballen, ni estudien o no segueixen una formació i que 
vénen a l’Oficina Jove o equipament juvenil per iniciativa pròpia i també a aquells es troben en 
situacions de vulnerabilitat i que necessiten entrar de nou o reorientar la seva situació dins el 
sistema educatiu o iniciar-se al món laboral. En concret, l’atenció al jove es centrarà en el 
següent: 

2. Informar a les persones interessades sobre recursos i programes genèrics per persones joves, 
amb una especial rellevància de tota aquella informació relacionada amb els àmbits formatius i 
laborals a la comarca i a Catalunya. 

3. Acompanyar i assessorar als joves derivats per l’Oficina de Treball de la comarca, d’altres 
equipaments juvenils o ens locals de la comarca. 

4. Dur a terme sessions de tutoria individual i/o en grup i acompanyament, on es treballaran de 
forma concreta els aspectes següents: 

5. La identificació i desenvolupament de les competències clau per l'ocupabilitat següents: 
6. Aproximació al context Laboral 
7. Identificació de competències bàsiques i transversals 
8. L’anàlisi de l'ocupabilitat a través del següent: 
9. Motivacions i interessos 
10. Mercat de treball i ocupacions 
11. Recerca de feina 
12. Canals, eines i procés de selecció 
13. Treballar de forma coordinada i en xarxa amb els agents socials i ens locals de la comarca, per 

tal de poder oferir a les persones joves dels MUNICIPIS PARTICIPANTS del PROJECTE una 
resposta adequada a la seva necessitat. Aquest treball coordinat serà, principalment, amb els  
agents municipals i comarcals següents: 

14. Professionals d’educació, centres educatius, professionals d’orientació pedagògica. 
15. Professionals de joventut: personal tècnic, informador i dinamitzador juvenil, que gestiona els 

equipaments juvenils de la comarca. 
16. Professionals de serveis socials i serveis de justícia juvenil. 
17. Professionals d’ocupació, promoció econòmica de la comarca, Oficines de Treball.  
18. Personal tècnic del Consell Comarcal que coordina els programes Singulars o altres programes 

similars susceptibles d’acollir joves de Garantia Juvenil i joves d’entre 16 i 29 anys. 
19. I qualsevol altre agent que pugui incidir en els processos d’emancipació juvenil de les persones 

joves del Vallès Oriental. Les persones tècniques referents en ocupació juvenil duran a terme 
una tasca molt descentralitzada, desplaçant-se i promovent una dimensió comarcal en llur 
treball. 

20. Treballar i col·laborar amb els serveis especialitzats d’educació i treball de l’Oficina Jove del 
Vallès Oriental per tal de poder disposar de la màxima informació dels recursos existents. 

 
 

- Una plaça per urgència d’administrador de sistemes del grup de classificació C1, 
subescala administrativa, escala d'administració general, de la plantilla del personal 
funcionari interí del Consell Comarcal adscrita a l'Àrea de Transformació Digital i 
Innovació Tecnològica, vinculada a l’assistència tècnica al Consorci per a la gestió de 
residus del Vallès Oriental i l’ajuntament de Santa Maria de Martorelles. 

 
Contractació condicionada a l’aprovació dels convenis vinculats amb l’Ajuntament de 

Santa Maria de Martorelles i el Consorci per a la Gestió de residus del Vallès Oriental. 
 

Les retribucions brutes mensuals que corresponen a aquest lloc de treball per l’any 2022 són les 
següents:  
 

Sou base:   804,19 euros 
Complement de destí: 390,85 euros 
Complement específic: 652,34 euros 

 
El sistema de selecció i provisió d’aquesta plaça serà mitjançant concurs. L’acreditació de les 
capacitats es realitzarà, en una primera fase, a partir de l’avaluació del currículum i els mèrits 
aportats per cada candidat/a. Els candidats que superen l’avaluació del currículum seran 
convocats a una entrevista individual.   

 
Les tasques que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran en relació amb les funcions 
següents: 



 
 
 

 

 
 

 
Assistència als usuaris i resolució d'incidències de primer nivel 
Realització de còpies de seguretat segons la planificació establerta. 
Configuració i manteniments dels equipaments informàtics. 
Parametritzacions i configuracions de programaris. 
Instal·lació i configuració de serveis de xarxa 
Assessorar i donar suport tècnic als usuaris en matèria d'utilització dels equips i 
programaris informàtics. 

 
 

2. Requisits de participació de les persones aspirants  
 

Per ser admès les persones 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: 
 
 

- Tècnic/a d’ocupació juvenil (A2): Grau universitari. 

- Tècnic/a de seguretat informàtica (C1): Cicle formatiu de Grau superior Tècnic Superior en 
Administració de Sistemes Informàtics en Red o 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.  
 

d) Tenir capacitat funcional per a l'exercici de les places convocades. 
 

e) 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. 

 
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.  
 



 
 
 

 

 
 

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 (instància genèrica) pels mitjans següents: 

 
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 i dels requisits mínims necessaris per tenir dret a participar en les 
proves. 

 
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 tauler d’anuncis del Consell Comarcal i en tots 
aquells mitjans que garanteixen la publicitat.  

 
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. 
 
 
4. Llista d’aspirants 

 
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 dels aspirants, que s’ha de publicar en el 
tauler d’anuncis del Consell Comarcal.   
 
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. 
 
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 fases 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 tauler d’anuncis del Consell Comarcal. Per identificar-se els aspirants 
han de concórrer a cada fase amb el document d’identitat. 
 
De conformitat amb l’establert a l’article 70 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) que obliga a la instrucció electrònica 
de tots els expedients administratius, el secretari del Tribunal de procés selectiu digitalitzarà i 
emetrà copia autèntica en el moment de finalització de la prova dels documents manuscrits que 
constitueixen la contestació de les persones aspirants a les diferents proves del procés de 
selecció.  
 
Les entrevistes als candidats podran fer-se mitjançant videoconferència, mitjà que permetria 
complir el requisit de constatació de la presència personal durant el desenvolupament de 
l’entrevista, tant del candidat com dels membres de Tribunal, conèixer la identitat dels membres i 
participants, el contingut de les seves manifestacions i el moment en què aquestes es produeixen, 
així com la interactivitat i intercomunicació entre elles en temps real.  
 
Cal tenir disponibilitat dels mitjans durant la sessió i la participació dels candidats en l’entrevista cal 
que es pugui constatar en l’expedient administratiu mitjançant la gravació.   



 
 
 

 

 
 

 
a) La plataforma Teams és compatible amb PC, Mac, Linux, iOS, Android i exploradors web  
 

Mac o Windows  
Per a comprovar si el seu Mac o Windows compleix els requisits del sistema, aneu a la 
https://docs.microsoft.com/es-es/microsoftteams/hardware-requirements-forthe-teams-app  
 
Explorador web  
Per a obtenir una llista d'exploradors compatibles, vagi a https://docs.microsoft.com/es-
es/microsoftteams/limits-specificationsteams#browsers pàgina. 
 
Telèfons i tauletes Android:  
Teams funciona amb dispositius que utilitzin les quatre darreres versions del sistema 
operatiu Android. iPhone, iPad i iPod: Teams funciona amb dispositius que utilitzin les 
dues darreres versions iOS  

 
b) El registre i l’accés dels aspirants a l’entrevista es du a terme a través de l’enlla ç descrit a 
l’anunci d’admesos i exclosos.  
 
c) La plataforma permet l’enregistrament de la veu i la imatge de la sessió que resta 
emmagatzemada en els servidors locals del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
ÀREA DE SERVEIS PERSONALS, TÈCNIC/A OCUPACIÓ JUVENIL  
 

- Concurs per urgència d’una plaça de tècnic/a referent d’ocupació juvenil del grup de 
classificació A2, subescala tècnica de gestió, de la plantilla del Consell Comarcal, adscrita a 
l’Àrea de Serveis Personals, per cobrir una baixa laboral per maternitat, permisos de 
lactància i possibles excedències per cura de menors o bé fins la finalització del la 
convocatòria 2021 del Programa referent d’ocupació juvenil, el 30 de desembre de 2022.  
 

- L’acreditació de les capacitats es realitzarà, en una primera fase, a partir de l’avaluació del currículum 
de cada candidat/a i mèrits aportats.   
 
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’entrevista 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 cada 
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 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. 

 
La puntuació màxima en aquesta fase serà de 4 punts. Per superar aquesta fase els candidats 
han d’obtenir almenys 2 punts.   

 
El tribunal emetrà un acta que es publicarà a l’e-tauler amb el resultat de la fase 1, valoració de 
currículum i mèrits, i amb la relació d’aspirants que superada la fase 1 es convoquen a entrevista 
individual.  
 
A l’entrevista es valoraran els aspectes següents:  

- Nivell de formació 

- Experiència professional 

- Capacitat d’integració 

- Aptitud laboral 
 

La puntuació de l’entrevista, de caràcter obligatòria per tots els aspirants que hagin superat la fase 
anterior, però no eliminatòria, serà entre 0 i 5 punts.  
 
 
ÀREA DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL I INNOVACIÓ TECNOLOGICA  
 

- Concurs per urgència d’una plaça d’administrador de sistemes del grup de classificació C1, 
subescala administrativa, escala d'administració general, de la plantilla del personal 
funcionari interí del Consell Comarcal adscrita a l'Àrea de Transformació Digital i Innovació 
Tecnològica, vinculada a l’assistència tècnica al Consorci per a la gestió de residus del 
Vallès Oriental i l’ajuntament de Santa Maria de Martorelles. 
 

- L’acreditació de les capacitats es realitzarà, en una primera fase, a partir de l’avaluació del currículum 
de cada candidat/a i mèrits aportats.   
 
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’entrevista 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 cada 
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 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. 

 
La puntuació màxima en aquesta fase serà de 4 punts. Per superar aquesta fase els 
candidats han d’obtenir almenys 2 punts.   

 
El tribunal emetrà un acta que es publicarà a l’e-tauler amb el resultat de la fase 1, valoració de 
currículum i mèrits i amb la relació d’aspirants que superada la fase 1 es convoquen a entrevista 
individual.  
 
A l’entrevista es valoraran els aspectes següents: 
  

- Nivell de formació 

- Experiència professional 

- Capacitat d’integració 

- Aptitud laboral 
 

La puntuació de l’entrevista, de caràcter obligatòria per tots els aspirants que hagin superat la fase 
anterior, però no eliminatòria, serà entre 0 i 5 punts.  
 
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’entrevista.  

 
8. Relació d’aprovats i proposta de nomenament i de contractacions 

 
Després d’efectuar la qualificació de les dues fases, el tribunal farà pública al tauler d’anuncis del 
Consell Comarcal la llista dels aspirants que hagin superat la totalitat 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, a la 
persona aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en la fase d’avaluació dels mèrits. Si 



 
 
 

 

 
 

persisteix l’empat, segons la puntuació obtinguda en l’entrevista. 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. 
 
 

9. Presentació de documents 
 

Els/les aspirants proposats/des han de presentar a l’Àrea de Persones i Valors 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, 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 quina 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. 
 
 

2. Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran al tauler d’anuncis 
del Consell Comarcal.” 

 
 
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. 
 

8. La Disposició addicional quarta de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures 
urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, preveu mesures 
d'agilitació dels processos selectius. Les Administracions Públiques hauran d'assegurar 
el compliment del termini establert per a l'execució dels processos selectius mitjançant 
l'adopció de les mesures apropiades per al desenvolupament àgil dels processos 
selectius, com ara la reducció de terminis, la digitalització dels processos o l'acumulació 
de proves en un mateix exercici, entre altres. 

 
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi:  
 
1. Aprovar les bases i convocatòria del procés de selecció i provisió per urgència mitjançant 

concurs següent:  
 

BASES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ I PROVISIÓ 
PER URGÈNCIA MITJANÇANT CONCURS DE PERSONAL TEMPORAL 

 
1. Objecte de la convocatòria 

 
És objecte d’aquesta convocatòria és la selecció i provisió per urgència de les places  
temporals següent:  

 

- Una plaça per urgència de tècnic/a referent d’ocupació juvenil del grup de 
classificació A2, subescala tècnica de gestió, de la plantilla del Consell 
Comarcal, adscrita a l’Àrea de Serveis Personals, per cobrir una baixa laboral 



 
 
 

 

 
 

per maternitat, permisos de lactància i possibles excedències per cura de 
menors o bé fins la finalització del la convocatòria 2021 del Programa referent 
d’ocupació juvenil, el 30 de desembre de 2022 

 
Les retribucions brutes mensuals que corresponen a aquest lloc de treball per l’any 2022 
són les següents:  
 

Salari base:   1.071,06 € 
Complement de destí :     440,97 € 
Complement específic:  1.024,61 € 

 
El sistema de selecció i provisió d’aquesta plaça serà mitjançant concurs. L’acreditació de 
les capacitats es realitzarà, en una primera fase, a partir de l’avaluació del currículum i els 
mèrits aportats per cada candidat/a. Els candidats que superen l’avaluació del currículum 
seran convocats a una entrevista individual.   

 
Les tasques que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran en relació amb les funcions 
següents: 

 
1. Atendre a la població jove, de 16 a 29 anys, i les seves famílies, amb especial atenció a 

majors de 16 anys i menors de 25, que no treballen, ni estudien o no segueixen una 
formació i que vénen a l’Oficina Jove o equipament juvenil per iniciativa pròpia i també a 
aquells es troben en situacions de vulnerabilitat i que necessiten entrar de nou o 
reorientar la seva situació dins el sistema educatiu o iniciar-se al món laboral. En concret, 
l’atenció al jove es centrarà en el següent: 

2. Informar a les persones interessades sobre recursos i programes genèrics per persones 
joves, amb una especial rellevància de tota aquella informació relacionada amb els àmbits 
formatius i laborals a la comarca i a Catalunya. 

a. Acompanyar i assessorar als joves derivats per l’Oficina de Treball de la comarca, 
d’altres equipaments juvenils o ens locals de la comarca. 

3. Dur a terme sessions de tutoria individual i/o en grup i acompanyament, on es treballaran 
de forma concreta els aspectes següents: 

4. La identificació i desenvolupament de les competències clau per l'ocupabilitat següents: 
5. Aproximació al context Laboral 
6. Identificació de competències bàsiques i transversals 
7. L’anàlisi de l'ocupabilitat a través del següent: 
8. Motivacions i interessos 
9. Mercat de treball i ocupacions 
10. Recerca de feina 
11. Canals, eines i procés de selecció 
12. Treballar de forma coordinada i en xarxa amb els agents socials i ens locals de la 

comarca, per tal de poder oferir a les persones joves dels MUNICIPIS PARTICIPANTS 
del PROJECTE una resposta adequada a la seva necessitat. Aquest treball coordinat 
serà, principalment, amb els  agents municipals i comarcals següents: 

13. Professionals d’educació, centres educatius, professionals d’orientació pedagògica. 
14. Professionals de joventut: personal tècnic, informador i dinamitzador juvenil, que gestiona 

els equipaments juvenils de la comarca. 
15. Professionals de serveis socials i serveis de justícia juvenil. 
16. Professionals d’ocupació, promoció econòmica de la comarca, Oficines de Treball.  
17. Personal tècnic del Consell Comarcal que coordina els programes Singulars o altres 

programes similars susceptibles d’acollir joves de Garantia Juvenil i joves d’entre 16 i 29 
anys. 

18. I qualsevol altre agent que pugui incidir en els processos d’emancipació juvenil de les 
persones joves del Vallès Oriental. Les persones tècniques referents en ocupació juvenil 
duran a terme una tasca molt descentralitzada, desplaçant-se i promovent una dimensió 
comarcal en llur treball. 



 
 
 

 

 
 

19. Treballar i col·laborar amb els serveis especialitzats d’educació i treball de l’Oficina Jove 
del Vallès Oriental per tal de poder disposar de la màxima informació dels recursos 
existents. 

 
 

- Una plaça per urgència d’administrador de sistemes del grup de classificació C1, 
subescala administrativa, escala d'administració general, de la plantilla del 
personal funcionari interí del Consell Comarcal adscrita a l'Àrea de Transformació 
Digital i Innovació Tecnològica, vinculada a l’assistència tècnica al Consorci per a 
la gestió de residus del Vallès Oriental i l’ajuntament de Santa Maria de 
Martorelles. 

 
Contractació condicionada a l’aprovació dels convenis vinculats amb l’Ajuntament 

de Santa Maria de Martorelles i el Consorci per a la Gestió de residus del Vallès 
Oriental. 
 

Les retribucions brutes mensuals que corresponen a aquest lloc de treball per l’any 2022 són 
les següents:  
 

Sou base:   804,19 euros 
Complement de destí: 390,85 euros 
Complement específic: 652,34 euros 

 
El sistema de selecció i provisió d’aquesta plaça serà mitjançant concurs. L’acreditació de 
les capacitats es realitzarà, en una primera fase, a partir de l’avaluació del currículum i els 
mèrits aportats per cada candidat/a. Els candidats que superen l’avaluació del currículum 
seran convocats a una entrevista individual.   

 
Les tasques que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran en relació amb les funcions 
següents: 
 

1. Assistència als usuaris i resolució d'incidències de primer nivel 
2. Realització de còpies de seguretat segons la planificació establerta. 
3. Configuració i manteniments dels equipaments informàtics. 
4. Parametritzacions i configuracions de programaris. 
5. Instal·lació i configuració de serveis de xarxa 
6. Assessorar i donar suport tècnic als usuaris en matèria d'utilització dels equips i 

programaris informàtics. 

 
 

2. Requisits de participació de les persones aspirants  
 

Per ser admès les persones 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: 
 
 

- Tècnic/a d’ocupació juvenil (A2): Grau universitari. 

- Tècnic/a de seguretat informàtica (C1): Cicle formatiu de Grau superior Tècnic 
Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Red o 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.  
 

d) Tenir capacitat funcional per a l'exercici de les places convocades. 
 

e) 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. 

 
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.  
 
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 (instància genèrica) pels mitjans següents: 
 

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 i dels requisits mínims necessaris per tenir dret a participar 
en les proves. 

 
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 tauler d’anuncis del Consell 
Comarcal i en tots aquells mitjans que garanteixen la publicitat.  

 
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. 
 
 
4. Llista d’aspirants 

 
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 dels aspirants, que s’ha de publicar 
en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal.   
 
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. 
 



 
 
 

 

 
 

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 fases 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 tauler d’anuncis del Consell Comarcal. Per identificar-
se els aspirants han de concórrer a cada fase amb el document d’identitat. 
 
De conformitat amb l’establert a l’article 70 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) que obliga a la instrucció 
electrònica de tots els expedients administratius, el secretari del Tribunal de procés selectiu 
digitalitzarà i emetrà copia autèntica en el moment de finalització de la prova dels documents 
manuscrits que constitueixen la contestació de les persones aspirants a les diferents proves 
del procés de selecció.  
 
Les entrevistes als candidats podran fer-se mitjançant videoconferència, mitjà que permetria 
complir el requisit de constatació de la presència personal durant el desenvolupament de 
l’entrevista, tant del candidat com dels membres de Tribunal, conèixer la identitat dels 
membres i participants, el contingut de les seves manifestacions i el moment en què 
aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre elles en temps 
real.  
 
Cal tenir disponibilitat dels mitjans durant la sessió i la participació dels candidats en 
l’entrevista cal que es pugui constatar en l’expedient administratiu mitjançant la gravació.   
 
a) La plataforma Teams és compatible amb PC, Mac, Linux, iOS, Android i exploradors web  
 

Mac o Windows  



 
 
 

 

 
 

Per a comprovar si el seu Mac o Windows compleix els requisits del sistema, aneu a 
la https://docs.microsoft.com/es-es/microsoftteams/hardware-requirements-forthe-
teams-app  
 
Explorador web  
Per a obtenir una llista d'exploradors compatibles, vagi a 
https://docs.microsoft.com/es-es/microsoftteams/limits-specificationsteams#browsers 
pàgina. 
 
Telèfons i tauletes Android:  
Teams funciona amb dispositius que utilitzin les quatre darreres versions del sistema 
operatiu Android. iPhone, iPad i iPod: Teams funciona amb dispositius que utilitzin 
les dues darreres versions iOS  

 
b) El registre i l’accés dels aspirants a l’entrevista es du a terme a través de l’enlla ç descrit a 
l’anunci d’admesos i exclosos.  
 
c) La plataforma permet l’enregistrament de la veu i la imatge de la sessió que resta 
emmagatzemada en els servidors locals del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
ÀREA DE SERVEIS PERSONALS, TÈCNIC/A OCUPACIÓ JUVENIL  
 

- Concurs per urgència d’una plaça de tècnic/a referent d’ocupació juvenil del grup de 
classificació A2, subescala tècnica de gestió, de la plantilla del Consell Comarcal, 
adscrita a l’Àrea de Serveis Personals, per cobrir una baixa laboral per maternitat, 
permisos de lactància i possibles excedències per cura de menors o bé fins la 
finalització del la convocatòria 2021 del Programa referent d’ocupació juvenil, el 30 de 
desembre de 2022.  
 

- L’acreditació de les capacitats es realitzarà, en una primera fase, a partir de l’avaluació del 
currículum de cada candidat/a i mèrits aportats.   
 
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’entrevista 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 
cada 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 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. 

 
La puntuació màxima en aquesta fase serà de 4 punts. Per superar aquesta fase els 
candidats han d’obtenir almenys 2 punts.   

 
El tribunal emetrà un acta que es publicarà a l’e-tauler amb el resultat de la fase 1, valoració 
de currículum i mèrits, i amb la relació d’aspirants que superada la fase 1 es convoquen a 
entrevista individual.  
 
A l’entrevista es valoraran els aspectes següents:  

- Nivell de formació 

- Experiència professional 

- Capacitat d’integració 

- Aptitud laboral 
 

La puntuació de l’entrevista, de caràcter obligatòria per tots els aspirants que hagin superat 
la fase anterior, però no eliminatòria, serà entre 0 i 5 punts.  
 
 
ÀREA DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL I INNOVACIÓ TECNOLOGICA  
 

- Concurs per urgència d’una plaça d’administrador de sistemes del grup de 
classificació C1, subescala administrativa, escala d'administració general, de la 
plantilla del personal funcionari interí del Consell Comarcal adscrita a l'Àrea de 
Transformació Digital i Innovació Tecnològica, vinculada a l’assistència tècnica al 
Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental i l’ajuntament de Santa Maria de 
Martorelles. 
 

- L’acreditació de les capacitats es realitzarà, en una primera fase, a partir de l’avaluació del 
currículum de cada candidat/a i mèrits aportats.   



 
 
 

 

 
 

 
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’entrevista 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 
cada 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 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. 

 
La puntuació màxima en aquesta fase serà de 4 punts. Per superar aquesta fase els 
candidats han d’obtenir almenys 2 punts.   

 
El tribunal emetrà un acta que es publicarà a l’e-tauler amb el resultat de la fase 1, valoració 
de currículum i mèrits i amb la relació d’aspirants que superada la fase 1 es convoquen a 
entrevista individual.  
 
A l’entrevista es valoraran els aspectes següents: 



 
 
 

 

 
 

  

- Nivell de formació 

- Experiència professional 

- Capacitat d’integració 

- Aptitud laboral 
 

La puntuació de l’entrevista, de caràcter obligatòria per tots els aspirants que hagin superat 
la fase anterior, però no eliminatòria, serà entre 0 i 5 punts.  
 
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’entrevista.  

 
8. Relació d’aprovats i proposta de nomenament i de contractacions 

 
Després d’efectuar la qualificació de les dues fases, el tribunal farà pública al tauler 
d’anuncis del Consell Comarcal la llista dels aspirants que hagin superat la totalitat 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, a 
la persona aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en la fase d’avaluació dels 
mèrits. Si persisteix l’empat, segons la puntuació obtinguda en l’entrevista. 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. 
 
 

9. Presentació de documents 
 

Els/les aspirants proposats/des han de presentar a l’Àrea de Persones i Valors 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, 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 quina 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. 
 
 
2, Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran al tauler 
d’anuncis del Consell Comarcal” 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 34.47 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 16 vots a favor de, per part del Grup Comarcal Partit dels 
Socialistes de Catalunya - CP, els senyors i les senyores Emilio 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 i Josep Quesada Tornero; per part del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts), 
els senyors i les senyores Gemma Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, 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 – Alternativa Municipalista, el senyor Luís Toral Ortega. I les 10 abstencions 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 Tomás, Ignasi Martínez Murciano, Imma Ortega i Martí i Marina 
Planellas i Alegre i per part del Grup Comarcal Ciutadans, la senyora Susana Barroso 
Valverde i el senyor Manuel Losada Seivane. 
 
 
II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 35.42 de la videoacta. 
 

http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202205251903000000_FH.mov&topic=27
http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202205251903000000_FH.mov&topic=28


 
 
 

 

 
 

1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2022PRES000139, de 17 de març, al 
2022PRES000279, de 19 de maig. 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de Presidència del 
2022PRES000139, de 17 de març, al 2022PRES000279, de 19 de maig. 
 
2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2022GER000496, de 17 de març, al 
2022GER000800, de 19 de maig. 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de Gerència del 
2022GER000496, de 17 de març, al 2022GER000800, de 19 de maig. 
 
INTERVENCIÓ 
 
3. Donar compte del Pla control financer. 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, del Pla control financer següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El control intern de l'activitat econòmic-financera és una exigència constitucional, d'acord 

a l'art. 103 de la CE, pel qual el legislador ha regulat un sistema de control intern de 
manera que les pròpies administracions, verifiquin l'adequació de l'activitat administrativa 
als principis de legalitat, eficàcia, eficiència i economia. 

 
2. La funció de control intern de la gestió econòmica financera i pressupostària de les 

entitats locals i dels seus organismes autònoms, així com dels consorcis considerats 
entitats locals, es troba regulada amb caràcter general, en l'article 92 de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, reguladora de bases del règim local (LRBRL) i en els articles 213 i següents 
del TRLRHL.  

 
3. Aquesta funció de control intern ha estat atribuïda a la Intervenció General segons 

l'article 92.1 bis b) de la LRBRL i l'article 4) del RD 128/2018, de 16 de març, pel que es 
regula el règim jurídic dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter 
nacional, en les seves dos vessants de control financer i auditoria. 

 
4. El Capítol IV 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 (TRLLRHL), en el seu article 213, 
estableix que, les funcions de control intern, s'exerciran en les entitats locals amb 
l'extensió i efectes que es determinen en els articles següents de la llei, respecte de la 
seva gestió econòmica, dels organismes autònoms i de les societats mercantils d'elles 
dependents, en les seves modalitats de funció interventora i funció de control financer, 
inclosa l'auditoria de comptes de les entitats locals que es determinin reglamentàriament, 
i funció de control d'eficàcia. 

 
5. Tanmateix, l'exercici d'aquesta funció de control es regula de forma subsidiària en la Llei 

47/2003, general pressupostària; en el Reial decret 2188/1995, de 28 de desembre, pel 
que es desenvolupa el règim de control intern exercit per l'Administració de l'Estat i, a la 
Circular 1/1999,de 26 de març, de la Intervenció General de l'Estat (IGAE), sobre el 
control financer. 

 
6. Segons l'art. 4.3 del Real Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim 

jurídic de control intern en les entitats del Sector Públic Local, l'òrgan interventor 



 
 
 

 

 
 

disposarà d'un model de control eficaç i per realitzar-ho se li hauran d'habilitar els mitjans 
necessaris i suficients. 

 
7. Amb aquesta finalitat i segons a l'art. 31.1 del reglament, l'òrgan interventor haurà 

d'elaborar un Pla Anual de Control Financer que recollirà les actuacions de control 
permanent i auditoria  pública a realitzar durant l'exercici. 

 
8. De conformitat amb l'art. 31.2 del reglament, el Pla Anual de Control Financer inclourà 

totes aquelles actuacions que realitzi l'òrgan interventor i derivin d'una obligació legal, i 
les que anualment es seleccionin sobre la base d'una anàlisi de riscos consistent en els 
objectius que es pretenguin aconseguir, les prioritats establertes per a cada exercici i els 
mitjans disponibles. 

 
9. A aquests efectes, s'inclouran en el Pla les actuacions d'acord a les normes de control 

financer i auditoria pública vigents en cada moment pel sector públic estatal. Identificats i 
avaluats els riscos, en el Pla Anual es concretaran les actuacions a realitzar, identificant 
l'abast objectiu, subjectiu i temporal de cadascuna d'elles. Aquest Pla Anual de Control 
Financer serà remès a efectes informatius al Ple. 

 
10. El 9 d’abril de 2020, la senyora Esperança Colom Canal, interventora actualment en 

situació d’IT des de maig de 2021, va elaborar un Pla anual de control financer de 
l’exercici 2020 del qual es va donar compte al Ple a la sessió de 20 de maig de 2020.  

 
11.  L’interventor actual, senyor Josep Barberà Boix, ha revisat el Pla de control financer i 

amb data 02/05/2022 ha signat un nou document. 
 
 
Per tant, vist el Pla  anual de control financer elaborat per la intervenció general  per a 
l'exercici 2022,  
 
 
PROPOSO:   
 
PRIMER I ÚNIC. Donar compte al Ple del Consell Comarcal del Pla anual de control financer 
2022 elaborat per la Intervenció General.  
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INTRODUCCIÓ  
 
Mitjançant el present Pla Anual de Control Financer s'estableix el marc per a les actuacions de control 
intern sobre la gestió economicofinancera i pressupostària del Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
ens dependents, Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental i Serveis ambientals del Vallès 
S.A, corresponent a l'activitat realitzada durant els exercicis 2020, 2021, 2022 i 2023. 
Segons l'article 31 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del 
control intern en les entitats del Sector Públic Local, l'òrgan interventor serà l'encarregat d'elaborar 
aquest Pla Anual de Control Financer capaç de recollir les actuacions de control permanent i auditoria 
pública a realitzar durant els exercicis en vigor. 
El Pla Anual de Control Financer inclou totes aquelles actuacions la realització de les quals per l'òrgan 
interventor deriven d'una obligació legal i les que han estat seleccionades sobre la base d'una anàlisi 
de riscos. 
El present Pla, s'ha realitzat sobre la base dels objectius i prioritats establerts, l'anàlisi prèvia de 
riscos, entenent-se aquesta com la possibilitat de què es produeixin en l'Entitat fets o circumstàncies 
en la gestió sotmesa a control susceptibles de generar incompliments de la normativa aplicable, falta 
de fiabilitat de la informació financera, inadequada protecció dels actius o falta d'eficàcia i eficiència 
en la gestió. 
Pel que, identificats i avaluats aquests riscos, l'òrgan interventor procedeix a elaborar el present Pla 
concretant en ell els objectius que es pretenen aconseguir, les actuacions a realitzar i identificant 
l'abast objectiu, subjectiu i temporal de cadascuna d'aquestes mesures.  
Pel que fa a les accions de control d'aquest ens contingudes en el present document, s'estableixen a 
través de polítiques i procediments que contribueixen a garantir que es mitiguin aquests riscos. En 
aquest procés de planificació es relacionen tant els objectius que es persegueixen per la corporació i 
els derivats d'obligacions legals, com els mitjans amb els quals compta aquesta. 
 

MARC NORMATIU 
 
Aquesta Intervenció a l'empara del que es disposa en l'article 31.1 del Reial decret 424/2017, de 28 
d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, (en 
endavant RCI), exerceix el control intern de la gestió econòmic financera de l'Entitat amb plena 
autonomia respecte de les entitats, la gestió de les quals controla i realitza. 
Respecte al marc normatiu en el qual s'emmarca el present Pla, cal esmentar en primer lloc el Reial 
decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del 
Sector Públic Local, l'aprovació del qual va venir a complir amb el mandat legal imposat per Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local de 
desenvolupament reglamentari dels articles 213 i 218 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
L'article 29.4 del RD 424/2017, estableix a més que en l'exercici del control financer seran d'aplicació 
les normes de control financer i auditoria pública vigents a cada moment per al sector públic estatal, 
com: 
 

 La Resolució de 30 de juliol de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la 
qual es dicten instruccions per a l'exercici del control financer permanent. 

 La Resolució de 30 de juliol de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la 
qual es dicten instruccions per a l'exercici de l'auditoria pública. 

 La Resolució d'1 de setembre de 1998, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per 
la qual s'ordena la publicació de la Resolució que aprova les Normes d'Auditoria del Sector 
Públic. 

 La Resolució de 15 d'octubre de 2013, de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la 
qual es publiquen les noves Normes Tècniques d'Auditoria, resultat de l'adaptació de les Normes 
Internacionals d'Auditoria per a la seva aplicació a Espanya (NIA-ÉS). 

 La Resolució de 18 de febrer de 2014, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, 
sobre el procés d'adaptació de les Normes d'Auditoria del Sector Públic a les Normes 
Internacionals d'Auditoria. 

 La Instrucció 1/2015 de l'Oficina Nacional d'Auditoria per a la proposta i seguiment de mesures 
correctores i la valoració dels plans d'acció. 

 Altres Circulars, Resolucions, Instruccions o Notes Tècniques aprovades per la Intervenció 



 
 
 

 

 
 

General de l'Administració de l'Estat, en desenvolupament del control financer i l'auditoria pública. 

  
OBJECTIUS  
 
El control financer a que es refereix el Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim 
jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local té per objecte verificar el funcionament 
dels serveis del sector públic local en l'aspecte econòmic financer per comprovar el compliment de la 
normativa i directrius que els regeixen i, en general, que la seva gestió s'ajusta als principis de bona 
gestió financera, comprovant que la gestió dels recursos públics es troba orientada per l'eficàcia, 
l'eficiència, l'economia, la qualitat i la transparència, i pels principis d'estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera en l'ús dels recursos públics locals. 
El control financer es durà a terme a través de les modalitats de control permanent i l'auditoria 
pública, incloent-se en ambdues el control d'eficàcia referit a l'article 213 del text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
Segons l’art. 29.2 del RD 424/2017, el control permanent s’ha d’exercir sobre l’entitat local i els 
organismes públics en què es porti a terme la funció interventora, per tal de comprovar, de manera 
contínua, 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, amb la finalitat última de millorar 
la gestió en el seu aspecte econòmic, financer, patrimonial, pressupostari, comptable, organitzatiu i 
procedimental. A aquests efectes, l’òrgan de control pot aplicar tècniques d’auditoria.  
L’exercici del control permanent comprèn tant les actuacions de control que anualment s’incloguin en 
el Pla anual de control financer corresponent, com les actuacions que l’ordenament jurídic atribueixi a 
l’òrgan interventor.  
 
 
Els objectius i finalitats del pla  són: 
1. Exercir un control planificat a curt i mitjà termini sobre la gestió del grup amb les eines i 

procediment assenyalats en la normativa de control intern en les Entitats Locals (de vegades de 
forma prèvia i unes altres mitjançant el control financer o auditoria púbica), que serveixin al gestor 
per a millorar d’una forma més eficient l’ús dels recursos públics.  

 
2. Realitzar una diagnosi de la gestió econòmica-financera, assenyalant, debilitats, desviacions i 

deficiències. A aquests efectes es verificarà el funcionament en l’aspecte econòmic-financer, amb 
l'objectiu de: 

 Comprovar el compliment de les normes i directrius que són d’aplicació, així com del grau 
d’eficàcia en l’abast que es determini en la consecució dels objectius previstos (art. 220.2 
TRLRHL). Aquesta comprovació es centrarà en aquelles actuacions que verifiquin el 
funcionament de determinats processos de gestió i aquelles altres que s’encarreguen 
d’analitzar actuacions no sotmeses a fiscalització prèvia, com poden ser contractes menors, 
ingressos, etc.  

 Comprovar que la seva gestió s'ajusta als principis de bona gestió financera, comprovant que 
la gestió dels recursos públics es troba orientada per l'eficàcia, l'eficiència, l'economia, la 
qualitat i la transparència. A aquests efectes, es pretén proposar accions de millora per tal de 
corregir debilitats, desviacions i deficiències o, en cas de no donar-se cap, que permetin 
optimitzar la gestió econòmica-financera.  

 Comprovar que la seva gestió s'ajusta als principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera en l'ús dels recursos públics locals.  
 

Mitjançant l'Auditoria Pública es persegueix la verificació, realitzada amb posterioritat i efectuada de 
forma sistemàtica, de l'activitat econòmica financera de les entitats auditades, mitjançant l'aplicació 
dels procediments de revisió selectius continguts en les normes d'auditoria i instruccions que dicti la 
Intervenció General de l'Administració de l'Estat.  
D’acord amb l’art. 29.3 del RCI, l’auditoria pública té per objecte la verificació, realitzada amb 
posterioritat i efectuada de forma sistemàtica, de l'activitat econòmica-financera del sector públic 
estatal, mitjançant l'aplicació dels procediments de revisió selectius que estableixi la Intervenció 
General de l'Administració de l'Estat. L’auditoria pública abasta, en particular, les següents 
modalitats: auditoria de comptes, auditoria de compliment i auditoria operativa. 
És responsabilitat de l'òrgan interventor el disseny d'un model de control intern eficaç que, en el 
transcurs de quatre exercicis des l'1 de gener de 2020, cobreixi el cent per cent dels ens 



 
 
 

 

 
 

inclosos dins el perímetre de consolidació del pressupost general de l'Entitat. A aquest efecte, 
els òrgans de govern de la entitat hauran d’habilitar els mitjans necessaris i suficients.  
 
Serà la concreció de l’àmbit subjectiu i de l’àmbit objectiu, la realització d’actuacions obligatòries, 
l’anàlisi de riscos i els recursos disponibles, els que permetran determinar les actuacions a realitzar i, 
per tant, els que determinaran l’abast de la planificació d’aquest control financer. 
 
La gestió de riscos, ja sigui operacionals o de compliment, és fonamental per poder analitzar la 
fiabilitat del processos i complir amb els objectius organitzacionals.  Aquesta avaluació de riscos (amb 
les seves diferents tipologies) és l’única forma de configurar el model de control efectiu que ens 
exigeix el RD 424/2017 (RCI). 
 

ABAST 
 
L'abast del Control Financer l'estableix l'Interventor/a al moment de planificar els treballs de control i 
es refereix a les àrees i procediments subjectes a revisió, amb subjecció a les Normes d'Auditoria del 
Sector Públic. 

 Respecte al control permanent: 
D'acord amb l'article 29.2 del RD424/2017 el control permanent s'exercirà sobre l'Entitat Local i els 
organismes públics en els quals es realitzi la funció interventora, ens amb pressupost limitatiu  per la 
qual cosa pel que fa al present Pla s'estableix que l'abast del Control permanent s'estendrà a:  

- Consell Comarcal del Vallés Oriental  

- Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental 
 
 

 Respecte a l'auditoria publica: 
L'Auditoria Pública engloba les modalitats següents: auditoria de comptes, de compliment i 
operativa. 
Les tres modalitats d’auditoria s’aplicaran a la societat participada Serveis Ambientals del Vallès 
Oriental (SAVOSA ).  
El present model assegurarà, amb mitjans propis o externs, el control efectiu de com a mínim, el 
noranta per cent mitjançant l'aplicació de la modalitat de control financer.  
 

ACTUACIONS DE CONTROL FINANCER PERMANENT 
 
5.1 CONTINGUT DEL CONTROL FINANCER 
 
Els treballs de control permanent es realitzaran de forma continuada i inclouran les actuacions 
següents: 
 
a) Verificació del compliment de la normativa i procediments aplicables als aspectes de la gestió 

econòmica als quals no s'estén la funció interventora. 
b) Seguiment de l'execució pressupostària i verificació del compliment dels objectius assignats. 
c) Comprovació de la planificació, gestió i situació de la tresoreria. 
d) Altres actuacions previstes en les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica 

del sector públic local atribuïdes a l'òrgan interventor. 
e) Anàlisi de les operacions i procediments, a fi de proporcionar una valoració de la seva racionalitat 

economicofinancera i la seva adequació als principis de bona gestió, a fi de detectar les seves 
possibles deficiències i proposar les recomanacions amb vista a la correcció d'aquelles. 

f) Verificació, mitjançant tècniques d'auditoria, que les dades i la informació amb transcendència 
econòmica proporcionades pels òrgans gestors com a suport de la informació comptable, 
reflecteixen raonablement el resultat de les operacions derivades de la seva activitat econòmica 
financera. 

Les actuacions a realitzar consistiran, entre d’altres, en: 
a) L'examen de registres comptables, comptes, estats financers o estats de seguiment elaborats per 

l'òrgan gestor. 
b) L'examen d'operacions individualitzades i concretes. 
c) La comprovació d'aspectes parcials i concrets d'un conjunt d'actes. 
d) La verificació material de l'efectiva i conforme realització d'obres, serveis, subministraments i 



 
 
 

 

 
 

despeses. 
e) L'anàlisi dels sistemes i procediments de gestió. 
f) La revisió dels sistemes informàtics de gestió que siguin precisos. 
Per la seva obligatorietat, en base a les determinacions reglamentàries a què s' ha fet  esment i 
també en aquells assumptes que es consideren  per la seva especial transcendència  el contingut de 
l'informe de control financer corresponent a l'entitat pren com a referència  l'anàlisi de les qüestions 
següents: 

1. Personal 
2. Contractació 
3. Subvencions i transferències 
4. Ingressos 
5. Bestretes de caixa fixa i pagaments a justificar 

 
Igualment, per estar atribuïdes expressament a l’òrgan interventor, es realitzaran, amb caràcter 
posterior i mitjançant tècniques d’auditoria, les actuacions següents: 
 

5.1.1 Control sobre aspectes generals de depesa de personal   
 

Les comprovacions de la fiscalització financera a posteriori seran sobre els aspectes concrets 
següents, a partir d'una mostra representativa d'expedients tramitats i de  nòmines amb l'objectiu de 
verificar que els actes i procediments aplicats en la gestió del personal s’ajusten a les disposicions 
legalment aplicables 
TIPUS D’EXPEDIENT ASPECTES CONCRETS ANALITZATS 

  Constància d’informe del Cap de servei corresponent 

  Consta Acte administratiu aprovant la relació de 
nòmines mensuals 

NÒMINES MENSUALS  Consta acte administratiu acordant l’aprovació de les 
retribucions ni fixes ni periòdiques 

  Les retribucions bàsiques liquidades s’adeqüen al que 
preveu la LPGE 

  El complement de destí es troba adequat al que preveu 
tant la RLT com la LPGE 

  El complement específic es troba adequat al que 
preveu la RLT 

 
Els treballs a realitzar es detallen  a continuació :  

- Revisar les consignacions de la despesa de personal, on es verifica l'increment de massa salarial  
en comparativa entre els exercicis 2020, 2021, 2022 i 2023. 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 seva adequació. Per últim s'efectua una anàlisi  
dels expedients de contractació de personal laboral temporal, funcionaris interins, antiguitat i 
processos selectius en general. 

 

- Analitzar 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  prorrogats per a 
2020 en allò que es refereix a la despesa de personal al servei de les administracions públiques. 

 

- Comprovar 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 local d’aplicació.  

 

- Efectuar un treball  de control de legalitat  respecte de  la contractació de personal  laboral 
temporal i funcionari interí respecte a la provisió dels llocs de treball. L’objectiu d’aquest control és 
reforçar l’actuació de control previ aplicada en el moment d’aprovació de la nòmina, i es focalitza 
en l’anàlisi del document de l’informe de variacions. 

 

- L’informe de variacions és el document on s’informa de la relació de canvis que presenta la 
nòmina en una mensualitat respecte l’anterior, reporta les diferències pel que fa a les quanties, 
conceptes retributius i empleats, que, a més, sustenta la proposta de pagament que emet l’Àrea 
de Persones i Valors (Recursos humans) mensualment. 

 



 
 
 

 

 
 

- 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. 

 

- En els assumptes de gestió  i processos de selecció,  el control de legalitat dels actes.  

- Respecte a les variacions en nòmines  mensuals: 
 

o Els treballs de fiscalització han de consistir 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.  

 
o 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. 

  
o Determinar que els efectes econòmics de la resolució administrativa s’han traslladat 

correctament al rebut, i que s’han dictat en els termes que determinen les normes legals i 
reglamentàries,   

  
o Comprovar 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. 

 
En definitiva, les comprovacions que calen fer han d'estar dirigides a determinar els imports, la 
correlació del nivell i el codi retributiu amb el lloc de treball i l’existència de resolució administrativa en 
cada cas, així com també del compliment dels requisits necessaris establerts pels acords interns per 
a ser beneficiari del ajuts o drets que impliquin una percepció econòmica. 

 
 
Respecte a la selecció de la mostra: 

 

- Respecte al control  pressupostari de massa salarial assignada es prendrà en consideració els 
pressupostos dels períodes objecte de revisió. 

 

- Respecte a la gestió de recursos humans, i processos de selecció de personal  la mostra  es 
composa de la revisió de quinze expedients escollits a l'atzar entre els de la seva categoria, un de 
cada mensualitat i de cada any objecte de revisió.  

 

- Respecte a les variacions de nòmina, els treballs de control es realitzaran sobre la base d’una 
mostra representativa a partir de les nòmines corresponents als mesos març, juny, setembre i 
desembre de cada any objecte de revisió. 

 

5.1.2 Control Posterior dels contractes administratius  
 

El control fa referència  tant a la contractació menor com a  la major, corresponents als exercicis 
objecte de revisió, a partir d’una mostra d’aquest tipus de contracte amb l'objectiu de realitzar un 
control de legalitat en matèria de contractació per tal de verificar el grau de compliment dels requisits 
exigits en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, a efectes d’avaluar 
l’adaptació i adequació de la documentació administrativa que conforma els expedients de 
contractació a la nova llei i reforçar el control dels procediments de contractació.  

La mostra seleccionada estarà integrada pels serveis següents: 
 Servei de transport escolar a centres docents 

de la comarca del Oriental  
 Servei de transport adaptat i assistit  
 Servei d’acompanyament del servei de 

transport escolar i del servei de transport adaptat i assistit  
 Servei educatiu i social de menjador dels 

centres escolars públics de la comarca 



 
 
 

 

 
 

 Servei d’atenció domiciliària 
  

- Respecte als contractes menors:  
Anàlisi dels expedients iniciats i adjudicats durant els exercicis objecte de revisió que posi de manifest 
els contractes menors formalitzats amb proveïdors que han superat els límits de contractació 
permesos en normativa de la LCSP i també comprovació horitzontal respecte a la reiteració de 
contractes menors amb els mateixos contractistes de serveis i subministraments  durant tres exercicis 
consecutius. 

ASPECTES CONCRETS ANALITZATS CONTRACTES MENORS 
 

 Consta informe tècnic de l’àrea 

 Justificació i idoneïtat del contracte 

 Justificació elecció procediment 

 Justificació de petició de tres ofertes o, si pertoca, la seva impossibilitat 

 La seva durada no és superior a l’any 

 No està prevista la revisió del contracte 

 L’empresari té capacitat d’obrar i disposa d’habilitació professional per realitzar la 
prestació 

 Consta la factura conformada a l’expedient 

 Acord aprovació de la despesa 

 Document comptable AD 

 Document comptable O 

 Document comptable P 

 La quantia del contracte supera els límits previstos a la normativa de contractació 

 Consta factura que acompanya a l’expedient 

 

- Respecte a la resta de contractes 
 

L’objectiu és fer una revisió a partir d'una mostra integrada per una selecció d’expedients de 
contractació de més de 100.000 euros, amb un màxim de 15 per cada any objecte de revisió.  
L’objecte principal serà comprovar la correcta tramitació d'aquests expedients amb l'anàlisi d'aspectes 
formals en la fase d'adjudicació: 
 

 

ASPECTES CONCRETS ANALITZATS RESTA DE CONTRACTES ADMINISTRATIUS 

 Justificació i idoneïtat del contracte 

 Justificació elecció procediment 

 Declaració d’urgència i justificació informada pel secretari i interventor 

 Consta Plec incorporat a l’expedient 

 Consta informe del secretari i l’interventor al Plec 

 Consta informe Principi d’eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics. Art. 7.3. 
LO 2/2012, de 27 d’abril. DA3 LCSP 

 Duració ajustada a la LCSP 

 Objecte del contracte determinat 

 Fraccionat en lots 

 Preu cert i adequat atenent al preu general de mercat i càlcul 
valor estimat dels contractes 

 Definició capacitat i solvència del contractista i prohibicions per 
contractar 

 Admissibilitat de variants prevista en el plec ben definida 

 Criteris d’adjudicació objectius i directament relacionats amb 
l’objecte del contracte 

 Valoració de més d’un criteri en els casos previstos a l’art. 
150.3 LCSP 

 Ponderació prevista a cada criteri 

 Exempció de garantia 



 
 
 

 

 
 

 S’ha previst la modificació del contracte 

 S’ha previst la pròrroga del contracte 

 S’ha previst la revisió del preu i la seva fórmula 

 Plec de Prescripcions Tècniques 

 Definició criteris en termes accessibilitat universal i de disseny 
per tothom 

 Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de 
treball 

 Document Comptable A 

 Procediment adequat 

 Publicació convocatòria 

 Termini per a la presentació de sol·licituds 

 Consta justificació de la utilització del procediment negociat 

 Publicació en el procediment negociat 

 Publicació en el procediment negociat 

 Classificació de les ofertes i adjudicació motivada 

 S’ha donat audiència al licitador en cas d’ofertes amb valors 
anormals o desproporcionats 

 Requeriment en el termini de 10 dies hàbils de la documentació acreditativa d’estar al corrent 
de les seves obligacions tributaries i la Seguretat Social i constitució garantia definitiva 

 Adjudicació motivada i en el termini previst 

 Pel procediment negociat, s’ha convidat mínim 3 empreses 

 Document comptable D 

 Formalització del contracte en el termini i contingut mínim 

 Constitució garantia definitiva en termini (10 dies hàbils des d’adjudicació) 

 Publicació del contracte 

 En els contractes d’obres consta l’acta de comprovació del replanteig i d’inici d’obres 

 En els contractes d’obres, el termini d’execució s’ajusta al previst al contracte administratiu 

 En cas de modificacions de contracte, aquestes s’han tramitat degudament 

 En cas de contractes d’obres, a la finalització de les obres consta l’acta de recepció 

 
 

5.1.3 Control de subvencions i transferències 
 
Les comprovacions de la fiscalització financera a posterior seran sobre els aspectes concrets 
següents, 
 
TIPUS D’EXPEDIENT: SUBVENCIONS CONCEDIDES EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA 
 

ASPECTES CONCRETS ANALITZATS 
 

 Constància d’acord de les Bases Reguladores de la Subvenció 

 Constància d’acord d’aprovació de la convocatòria pública 

 Mitjans de difusió de la convocatòria pública 

 Constància de la valoració de l’Òrgan col·legiat. 

 Constància de la resolució de l’òrgan competent d’acord amb la proposta de l’òrgan 
col·legiat. 

 Constància informe del Servei relatiu a la comprovació de la justificació de la subvenció 

 Constància de l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la 
seguretat social. 

 Consta a l'expedient de justificació el compte justificatiu. 

 Consta a l'expedient la comprovació de què els justificants presentats es corresponen a 
l'activitat subvencionada. 

 
 



 
 
 

 

 
 

TIPUS D’EXPEDIENT: SUBVENCIONS CONCEDIDES EN RÈGIM DE CONCESSIÓ DIRECTA 
(DECRET) 
 

ASPECTES CONCRETS ANALITZATS 
 

 Adequació de la concessió de la subvenció als supòsits de l’article 22 de la LGS 

 Acreditació de l’aplicació dels supòsits de l’article 22 de la LGS 

 Constància del compte justificatiu 

 Constància d’informe del servei favorable al compte justificatiu 

 Constància de l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la 
seguretat social 

 Consta a l’expedient la comprovació de què els justificants presentats es corresponent a 
l’activitat subvencionada. 

 
 

5.1.4 Control  intern d’ingressos  
 

Els ingressos es  validen per la intervenció  en règim de presa de raó en comptabilitat, d’acord amb el 
que preveu l’article 219.4 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, i la instrucció 1/2018, de 8 de gener, de la 
Intervenció general, pels quals es regula la substitució de la fiscalització prèvia dels acords relatius a 
la gestió de drets i ingressos per la inherent presa de raó en comptabilitat i la posterior actuació 
comprovadora mitjançant la utilització de tècniques de mostreig o auditoria de compliment en el marc 
del control financer per tal de verificar que els procediments aplicats s’han desenvolupat de 
conformitat amb la normativa aplicable.  
El control en aquest àmbit consistirà en comprovar la correcta tramitació dels procediments que 
estableixen ingressos en aquells aspectes no sotmesos a control previ, així com l’efectiu cobrament 
per l’import i el compliment del termini establert per fer-ho. 
 

La població objecte de control  estarà constituïda pels convenis per prestació dels serveis 
següents: 

 

- Habitatge (convenis assistència tècnica i convenis cogovernança 

- Polítiques socials i d’igualtat (convenis de col·laboració en la gestió i prestació dels serveis bàsics 
d’atenció social convenis SAD social i gestió) 

- Medi ambient i Territori (Taxes avaluació ambiental i convenis d’assistència tècnica SCAT)  
 
L'objectiu del control és: 
  

- De compliment de la legalitat (aprovació per òrgan competent, notificació i signatura ), tant en els 
procediments de gestió que hagin donat lloc al reconeixement, liquidació, modificació o extinció 
de drets, com  en la realització de qualsevol ingrés de dret públic o privat. 

 

- Que l’import de les liquidacions practicades durant l'exercici s'adeqüen a l'import del conveni 
formalitzat o llurs modificacions. 

  
La mostra coincidirà amb la població objecte de control de la totalitat de convenis formalitzats per 
cadascuna de les àrees assenyalades.  
 

5.1.5 Control financer de les bestretes de caixa fixa i pagaments a 
justificar  

 
L’objectiu és verificar que la informació amb transcendència econòmica que proporcionen els titulars 
d’aquests instruments mitjançant aquest sistema d’informació comptable reflecteix de manera 
raonable les operacions derivades de la seva activitat, fent una anàlisi dels comptes justificatius i un 
control dels comptes.  



 
 
 

 

 
 

En relació a les despeses abonades mitjançant el sistema de Bestreta de caixa fixa, s’han d' analitzar 
totes les tramitades pels habilitats tenedors objecte de control i caldrà  efectuar comprovació dels 
extrems següents:   
 
 
 

ASPECTES CONCRETS ANALITZATS 

 El compte justificatiu es troba degudament signat 

 S’identifica en relació al motiu de la despesa i, en el cas de dietes i representació, el 
motiu de l’esdeveniment i les autoritats o personal a qui es presta atenció. 

 El compte justificatiu comprèn un resum quadrat. 

 El compte justificatiu comprèn, degudament relacionats, factures i documents originals 
per import igual al consignat en el resum del compte. 

 S’adequa la naturalesa pressupostaria dels crèdits aplicats als que hi consten en la 
resolució de constitució de la bestreta 

 Hi ha constància de l’import pagat i la identificació del creditor 

 
Respecte a la mostres de  treballs de fiscalització de la despesa abonada mitjançant el sistema de 
Bestreta de caixa fixa s'ha de desenvolupar sobre el total de les operacions d’aquesta tipologia 
tramitades durant el segon trimestre dels exercicis objecte de revisió pels diferents centres gestors 
fiscalitzats. 
 

5.2 ACTUACIONS D' AUDITORIA  
 
L’entitat del sector públic comarcal no sotmesa a control permanent en l’àmbit de l’ens consolidat del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental és l’empresa Serveis Ambientals del Vallès Oriental SA 
(SAVOSA), a la qual s’aplicarà, en els termes reglamentàriament previstos, totes les modalitats 
d’auditoria pública establertes al RCIL, és a dir, l’auditoria de comptes, l’auditoria de compliment i 
l’auditoria operativa. 
ENTITAT ADSCRIPCIÓ 

/SERVEI 
OBJECTE PERÍODE METODOLOGIA PLANIFICACIÓ 

SAVOSA CGRVO/Servei 
de recollida i 
tractament de 
residus 

Comptes anuals Exercici 2020 i 
2021 
Exercici 2022 i 
2023 

 
Auditoria externa 

Any 2022 
 
Any 2023 

 
Les actuacions d'auditoria pública estaran sotmeses a les Normes d'Auditoria del Sector Públic i a les 
normes tècniques que les desenvolupin.  
A l'efecte del present Pla i mancant adaptació específica a les Entitats Locals, s'ha tingut en compte la 
normativa bàsica desenvolupada pel sector públic estatal, sent aquestes: 

 La Resolució de 30 de juliol de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la 
qual es dicten instruccions per a l'exercici de l'auditoria pública. 

 La Resolució d'1 de setembre de 1998, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per 
la qual s'ordena la publicació de la Resolució que aprova les Normes d'Auditoria del Sector 
Públic. 

 La Circular 2/2009, de 16 de setembre, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, 
sobre auditoria pública. 

 La Instrucció 1/2015 de l'Oficina Nacional d'Auditoria per a la proposta i seguiment de mesures 
correctores i la valoració dels plans d'acció. 

 

- L'interventor/a ordenarà l'aplicació d'aquelles normes que hagin de ser d'obligat compliment 
en les auditories públiques realitzades per la Intervenció de l'Entitat i adoptarà les mesures 
necessàries per garantir la seva adequada difusió. 

- En allò que no contradigui a les citades normes, podrà utilitzar-se com a instrument de 
referència les normes d'auditoria publicades per l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de 
Comptes i les normes internacionals d'auditoria. 

- A més, la intervenció podrà desenvolupar instruccions de coordinació, guies i manuals que 



 
 
 

 

 
 

seran d'aplicació obligatòria en els àmbits d'actuació pels quals hagin estat desenvolupats. 
 

5.2.1 Auditoria de comptes 
 
L'auditoria de comptes consistirà en la verificació de si els comptes anuals representen en tots els 
aspectes significatius la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats de l'entitat i, 
si escau, l'execució del pressupost. Igualment es comprovarà que aquests comptes es troben d'acord 
amb les normes i principis comptables i pressupostaris que li són d'aplicació i contenen la informació 
necessària per a la seva interpretació i comprensió adequada.  
D'acord amb allò que s'ha fixat en l'article 29.3 a) del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es 
regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, i amb els objectius en 
aquesta norma, respecte dels comptes anuals dels exercicis objectes de revisió, es realitzarà 
auditoria de les entitats següents: 
1. 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 

- 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 

 
 
Exercicis 2020, 

2021,2022 i 2023 

- Control permanent i 
financer intern de 
l’òrgan interventor 
-  Auditoria externa 

 
2. Sota la modalitat d'Auditoria de de compliment i operativa : 

 
ENTITAT ADSCRIPCIÓ/SERVEI PERÍODE METODOLOGIA 

Serveis Ambientals del Vallès S.A 
(SAVOSA)  

Servei de recollida de 
residus i altres serveis  
complementaris  

Exercicis 2020, 
2021, 2022 i 2023 

Auditoria externa 
coadjuvant a la 
intervenció  

 
Auditoria de comptes del CGRVO i de SAVOSA 
 
El control comptable en el Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental, es realitza per la  
per la pròpia intervenció general  i/o es prendran com a vàlides les conclusions que es posin de 
manifest en l'auditoria que la pròpia societat (CGRVO) i s'emmarca en el treball de validació del 
procés comptable i de la presentació de llurs resultats  i posant-se de manifest en els informes 
pertinents.  
El treball  de la intervenció pot ser objecte  d'anàlisi i observacions complementàries a les 
estrictament fixades amb caràcter general per la normativa, que posin de manifest les deficiències 
d'aplicació dels principis previstos en la normativa que resulta d'aplicació prevista en la Instrucció del 
model normal de comptabilitat local ( Ordre HAP/781/2013 de 20 de setembre). 
Respecte a l'auditoria de comptes de la societat SAVOSA, a priori es prendran com a vàlides les 
conclusions que es posin de manifest en l'auditoria que la pròpia societat realitza en termes de 
normativa mercantil. Només pel cas que  la informació que s'hi detalli  pugui esdevenir consideracions 
o valoracions tècniques que obliguin a una revisió del contingut per la seva especial transcendència, 
haurà de ser objecte de valoració la necessitat de desenvolupar parcialment alguna part de l´informe. 
En aquest cas es precisarà d'ajuda coadjuvant a la intervenció en els termes previstos en la 
normativa. 
 

5.2.2 Auditoria de compliment 
 
L'auditoria de compliment tracta de verificar que els actes, operacions i procediments de gestió s'han 
desenvolupat de conformitat amb les normes, disposicions i directrius que siguin d'aplicació. 
Respecte de les entitats que es relacionen a continuació i de les àrees que en aquest s'estableixen, 
es realitzaran auditories de compliment (legalitat), determinant-se l'inici del treball de control i els 
objectius previstos per a cada entitat. L’objecte és la verificació de la legalitat que els actes, 



 
 
 

 

 
 

operacions i procediments de gestió s'han desenvolupat de conformitat amb les normes, disposicions i 
directrius i en concret a la normativa Urbanística la CCAA. 
L’àmbit objectiu de les auditories de compliment no es fixa de manera precisa en cap disposició 
normativa, no obstant, els resultats de les auditories realitzades d’acord amb el Pla anteriorment 
vigent i els resultats dels informes de la UCE ens permetran concretar quines són les àrees de major 
risc en el sector institucional de l' entitat  
 
Aquesta auditoria comprendrà com les tasques següents: 
  

5.2.3 Auditoria OPERATIVA 
 

L'auditoria operativa que té com a objecte proporcionar una valoració independent de la seva 
racionalitat economicofinancera i la seva adequació als principis de la bona gestió, a fi de detectar les 
seves possibles deficiències i proposar les recomanacions oportunes amb vista a la correcció 
d'aquelles, inclou auditories d'economia i eficiència, auditories de programes i auditories de 
sistemes i procediments. 
Aquesta auditoria compondrà: 

1. PRESSUPOST: Anàlisi del pressupost d'ingrés i despesa i desviacions 
 

2. CONTRACTACIÓ: 
 
2.1.Revisió de procediments de contractació 
2.2.Estudis de contractes per operacions i per proveïdors 
 

3. REVISIÓ DEL CONTROL INTERN 
 

3.1.Revisió del circuit de compres i dels seus controls 
3.2.Comptabilitat d'ingrés i despesa 
 

 
4. ASPECTES EN MATERIA LABORAL  

 
4.1.Processos de contractació de personal 
4.2.Control d'hores extraordinàries 
4.3.Increment de massa salarial 

 
5. IMPUTACIÓ DE COSTOS DE SERVEIS 

 
6. ANÀLISI DE  FINANÇAMENT DELS SERVEIS 

 
7. ANÀLISI D' INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS  

 
A banda d'aquestes qüestions a les què s'ha fet esment, l'informe en l'anàlisi de cadascun d'aquests 
apartats haurà de manifestar-se sobre els extrems següents: 
 
L'auditoria d'economia i eficiència tracta de determinar: 

 Si l'entitat està adquirint, mantenint i emprant recursos tals com a persones, propietats, 
instal·lacions, etc., de forma econòmica i eficient. 

 Les causes d'ineficiència, si les hi hagués, i de les pràctiques antieconòmiques. 

 Si l'entitat està complint amb les lleis i altres normes sobre economia i eficiència. 
 
L' auditoria  de programes amb objectiu de determinar : 

 En quina mesura s'aconsegueixen els resultats o els objectius establerts pels legisladors o 
pels òrgans que autoritzen els programes. 

 L'eficàcia d'organitzacions, programes, activitats o funcions. 

 Si l'entitat ha complert les lleis i altres normes en aquells aspectes rellevants per al programa. 
 
Valoració dels sistemes i procediments utilitzats per tal de  determinar: 

 El procediment administratiu utilitzat en la realitat per l'òrgan gestor en el desenvolupament de 



 
 
 

 

 
 

les seves competències per aconseguir la finalitat perseguida. 

 Les causes de la ineficiència, si les hi hagués, i si aquestes són degudes als procediments 
utilitzats o a una deficient organització dels recursos disponibles. 

 Si l'òrgan gestor està actuant d'acord amb les normes, principis i directrius vigents i en 
particular amb els principis generals de la bona gestió financera. 

 

ALTRES ACTUACIONS DE CONTROL  
 
L’execució de la resta de treballs de control financer, ja siguin en la modalitat de control permanent o 
d’auditoria pública, inclosos en el present Pla, es realitzaran per l’òrgan interventor, de forma continua 
o amb posterioritat, d’acord amb el que preveuen el RCIL i les normes tècniques de control financer i 
auditoria pública dictades per la IGAE, amb les particularitats establertes per la Llei general de 
subvencions, en matèria de  subvencions i ajudes públiques. 

 
6.1 AUDITORIA DE SISTEMES ANUAL DELS REGISTRES COMPTABLES DE FACTURES 
 
Als treballs de control per, mitjançant Auditoria de sistemes anual dels registres comptables de 
factures, verificar que es compleix amb les condicions previstes en la Llei 25/2013, de 27 de 
desembre, d'impuls de la factura electrònica i la seva normativa de desenvolupament, seran els 
següents: 
Proves d'auditoria. 

 
1. Proves relacionades amb les factures en paper 
2. Proves sobre l'anotació de les factures en el RCF 
3. Proves sobre validacions del contingut de les factures 
4. Proves relacionades amb la tramitació de les factures 
5. Proves relacionades amb les obligacions dels òrgans competents en matèries de comptabilitat i 

control 
6. Proves de revisió de la seguretat 

 

6.2 CONTROL DE SUBVENCIONS I AJUDES PÚBLIQUES 
 
Els treballs de control per complir l'objectiu del control financer de subvencions seran la comprovació, 
segons sigui procedent,  de l'adequació a les normes aplicables respecte del procediment de 
concessió, gestió  i justificació, així com la correcta verificació de la seva aplicació, pel beneficiari dels 
fons percebuts en funció de la destinació i les finalitats perseguides. Això és, segons allò que s'ha fixat 
en l'article 44.2 de la Llei General de Subvencions: 

 Garantir l'adequada i correcta obtenció de la subvenció per part del beneficiari, així com el 
compliment de les obligacions en la gestió i aplicació de la subvenció. 

 L'adequada i correcta justificació de la subvenció per part de beneficiaris i entitats col·laboradores. 

 La realitat i la regularitat de les operacions que, d'acord amb la justificació presentada per 
beneficiaris i entitats col·laboradores, han estat finançades amb la subvenció. 

 El correcte finançament de les activitats subvencionades, això és, l'import de la subvenció en cap 
cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, 
ingressos o altres recursos superi el cost de l'activitat subvencionada. 

 L'existència de fets, circumstàncies o situacions no declarades a l'Administració per beneficiaris i 
entitats col·laboradores i que poguessin afectar el finançament de les activitats subvencionades, 
utilització, obtenció o justificació de la subvenció. 

 
 
 

En aquest pla es prioritzen respecte del control financer de les subvencions les accions següents: 

1. La realització de l'informe sobre el seguiment dels expedients de reintegrament i 
sancionadors derivats del seguiment del control financer previst en la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

2. Revisió del procediment de concessió i gestió aplicades per l'Àrea o Servei que concedeix per 
veure si s'adeqüen a les normes específiques d'aplicació. 



 
 
 

 

 
 

3. Revisió de l'aplicació i justificació de la subvenció, realitzada pel beneficiari. 
 
El període objecte de revisió seran el 2020 a 2023. 
En atenció a l'escassa representativitat que tenen aquests capítols de despesa en el pressupost, la 
metodologia per dur a terme aquesta acció serà a partir de la selecció d'una mostra de dos expedients 
de concessió directa de subvencions tramitades durant cada any. 
Es farà una revisió de procediment de concessió i gestió.   

 
CONTROL DE LES MESURES CORRECTORES PROPOSADES 
 
La intervenció ha d'establir els mecanismes adequats que permetin un seguiment tant de les mesures 
correctores o, si escau, ajustos comptables proposats en els informes definitius, com de les 
actuacions adoptades per l'òrgan gestor i recollides en les al·legacions presentades a l'informe 
provisional. 
En concret al llarg de l'exercici se sotmetran a un seguiment especial les mesures correctores que 
siguin implementades com a conseqüència dels Controls Financers realitzats durant aquest exercici. 
 

7.1 INFORMES DELS RESUMS ANUALS 
 
D'acord amb allò que s'ha fixat en l'article 37 i 38 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es 
regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, s'haurà d'elaborar amb 
caràcter anual i en ocasió de l'aprovació del compte general, l'informe resum dels resultats del control 
intern assenyalat en l'article 213 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, perquè 
en prengui coneixement i efectes oportuns, comprensiu dels resultats més significatius de l'execució 
d'aquest i de les febleses posades de manifest en aquest. 
L'informe resum serà remès al Ple, a través del President de la Corporació, i a la Intervenció General 
de l'Administració de l'Estat en el curs del primer quadrimestre de cada any i contindrà els resultats 
més significatius derivats de les de les actuacions de control financer i de funció interventora 
realitzades en l'exercici anterior. 
 
 
 

7.2 PLA D'ACCIÓ 
 
En el termini màxim de 3 mesos des de la remissió de l'informe resum al Ple el President de la 
Corporació formalitzarà un pla d'acció que determini les mesures a adoptar per esmenar les febleses, 
deficiències, errors i incompliments. 
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 al Ple sobre la 
situació de la correcció de les febleses posades de manifest en l'exercici del control intern.  
En la remissió 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 febleses posades de 
manifest. 

 

METODOLOGIA DE LES ACTUACIONS DE CONTROL FINANCER 
 

8.1 ORGANITZACIÓ DELS TREBALLS I COL·LABORACIÓ EN LES ACTUACIONS DE 
CONTROL 
 
Donat que els mitjans personals actualment disponibles en la Intervenció d’aquesta entitat no són 
suficients per afrontar la realització de la totalitat de les actuacions previstes en el present Pla, les 
actuacions de control permanent obligatori previstes en aquest pla es duran a terme directament per 
la Intervenció, sense perjudici de la col·laboració que resulti necessària, mentre que les actuacions 
previstes en matèria control permanent planificat, auditoria pública i control financer de subvencions, 
es realitzaran a través del corresponent procediment de contractació de firmes privades d’auditoria, 
d'acord amb allò previst en l'article 34 del RCIL i DA 4ª de la Llei general de subvencions.  
 



 
 
 

 

 
 

En el seu cas, la contractació es podrà realitzar mitjançant l’adhesió d’aquesta entitat a un sistema de 
contractació centralitzada o acord marc. En tot cas, tots els treballs seran dirigits i supervisats per la 
Intervenció. 
 
Als efectes d’allò previst als articles 4.3 i 34.1 del RCIL es fa constar que, per a la realització de les 
actuacions de control financer previstes en el present Pla, al pressupost d’aquest entitat s’ha de 
consignar un import anual de 9.832,76 €. 
 
 

8.2 VIGÈNCIA DEL PLA I CALENDARI D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS  
 
Els treballs de control als què es refereix el Present Pla són els que corresponen als exercicis 2020 a 
2023 i es duran  a terme a partir de l’exercici 2022.  
 
 
 

MODIFICACIONS DEL  PLA  ANUAL DE  CONTROL FINANCER 
 

El present Pla podrà ser modificat per aquesta Intervenció General per algun dels següents motius:  
a) Com a conseqüència de la necessitat d'incloure controls específics en virtut de sol·licitud o 

mandat legal.  
b) Quan es produeixin variacions en l'estructura orgànica dels òrgans, organismes o entitats objecte 

de control. 
c) En funció de l’evolució dels factors de risc en les diferents àrees quan la valoració del risc 

requereixi activar actuacions de control continu. 
d) Per evitar duplicitat de treballs amb abast similar realitzats per altres òrgan o institucions de 

control públic. 
e) Per insuficiència de mitjans o altres raons degudament ponderades.  

 
INFORMACIÓ AL PLE 
 
Del present Pla, així com de les seves possibles modificacions, se’n donarà compte al ple de la 
corporació.” 

 
 
TRESORERIA 
 
4. 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 (1r trimestre 2022). 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, de l’informe següent: 
 
“1.- Introducció i marc legal. 
 
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 (LLCM), determina en 
el seu article quart l'obligatorietat de les Corporacions locals d'elaboració i remissió al Ministeri 
d'Economia i Hisenda d'un informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos per al 
pagament de les obligacions de cada entitat local. 
 
L’article 4 de l’esmentada Llei 15/2012 estableix l’obligació pels tresorers o , en el seu defecte els 
Interventors de les Corporacions locals d’elaborar trimestralment un informe sobre el compliment dels 
terminis previstos en la Llei del pagament de les obligacions de l’Entitat local, que ha d’incloure 
necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les que s’estigui incomplint 
el termini. 



 
 
 

 

 
 

 
 
2.- Dades corresponents al períodes de morositat. 
 
Per realitzar aquest informe s’han pres les dades de les factures pagades durant el trimestre de 
referència per part del Consell Comarcal que s’han comptabilitzat pel registre de factures del 
programa de comptabilitat. 
 

Factures pagades a data 31/03/2022 

 
Així doncs, durant el primer trimestre de l’exercici 2022 el Consell Comarcal del Vallès Oriental ha 
comptabilitzat un nombre de  521 pagaments de factures registrades per comptabilitat segons el 
quadrant següent: 
 

 
 
 

Factures pendents de pagament a data 31/03/2022 

 
Durant el primer trimestre de l’exercici 2022 el consell Comarcal del Vallès Oriental ha comptabilitzat 
un nombre de factures pendents de pagament pel registre de factures al final del període segons els 
següents quadres. 
 
Aquests pagaments pendents es troben diferenciats d’acord amb la circular del Ministeri, en les 
classificacions sense import se suposa que no existeixen despeses i no apareixen reflectides. 
 



 
 
 

 

 
 

 
 
 
El període mig de pagament a proveïdors durant el present trimestre es: 
 
 

Códi entitat Entitat Rati operacions 
pagades 

Rati 
operacions 

pendents de 
pagament 

Període mitjà 
de pagament 

trimestral 

09-08-011-RR-
000 

Cm. Vallès 
Oriental 

(8,53) (279,30) (9,23) 

 
 

Interessos de demora pagats en el trimestre  

 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental no ha satisfet i/o pagat cap import en concepte d’interessos 
de demora pel període excedit entre el dia de pagament i el dia legalment establert.” 

 
 
20. Precs i preguntes. 
 
El president 
 
Aquesta intervenció es troba enregistrada al minut 36.45 de la videoacta. 
  
El senyor Marc Candela i Callado 
 
Aquesta intervenció es troba enregistrada al minut 36.49 de la videoacta. 
 
El senyor Enric Gisbert i Tomàs 
 
Aquesta intervenció es troba enregistrada al minut 37.24 de la videoacta. 
 
El senyor Marc Candela i Callado 
 
Aquesta intervenció es troba enregistrada al minut 37.59 de la videoacta. 

http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202205251903000000_FH.mov&topic=29
http://videoacta.vallesoriental.cat/?pleno=20220525&orador=zx002&instante=2208
http://videoacta.vallesoriental.cat/?pleno=20220525&orador=zx003&instante=2243
http://videoacta.vallesoriental.cat/?pleno=20220525&orador=zx002&instante=2278


 
 
 

 

 
 

 
El president 
 
Aquesta intervenció es troba enregistrada al minut 38.25 de la videoacta. 
  
El senyor Marc Candela i Callado 
 
Aquesta intervenció es troba enregistrada al minut 39.26 de la videoacta. 
 
El president 
 
Aquesta intervenció es troba enregistrada al minut 39.38 de la videoacta. 
 
El senyor Jordi Manils Tavio 
 
Aquesta intervenció es troba enregistrada al minut 40.10 de la videoacta. 
 
El president 
 
Aquesta intervenció es troba enregistrada al minut 41.00 de la videoacta. 
 
El senyor Joan Galiano i Peralta 
 
Aquesta intervenció es troba enregistrada al minut 41.11 de la videoacta. 
 
El president 
 
Aquesta intervenció es troba enregistrada al minut 42.56 de la videoacta. 
 
El gerent 
 
Aquesta intervenció es troba enregistrada al minut 44.46 de la videoacta. 
 
El president 
 
Aquesta intervenció es troba enregistrada al minut 45.12 de la videoacta. 
 
 
Aquesta acta està complementada per l’arxiu de videoacta que es troba a la seu electrònica 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental i que està degudament signat per la secretària 
accidental, on consten totes les deliberacions i intervencions de la sessió. 
 
S’aixeca la sessió a les dinou hores i quaranta-vuit minuts, de la qual cosa, com a secretària 
accidental, dono fe, amb el vistiplau del senyor president. 
 
Document signat electrònicament. 

http://videoacta.vallesoriental.cat/?pleno=20220525&orador=zx001&instante=2304
http://videoacta.vallesoriental.cat/?pleno=20220525&orador=zx002&instante=2365
http://videoacta.vallesoriental.cat/?pleno=20220525&orador=zx001&instante=2377
http://videoacta.vallesoriental.cat/?pleno=20220525&orador=zx030&instante=2409
http://videoacta.vallesoriental.cat/?pleno=20220525&orador=zx001&instante=2459
http://videoacta.vallesoriental.cat/?pleno=20220525&orador=zx005&instante=2470
http://videoacta.vallesoriental.cat/?pleno=20220525&orador=zx001&instante=2575
http://videoacta.vallesoriental.cat/?pleno=20220525&orador=wy001&instante=2685
http://videoacta.vallesoriental.cat/?pleno=20220525&orador=zx001&instante=2711
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