
 
 
 
 

 
 

OD-09 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
Ple, de 20 de juliol de 2022 
CI, de 13 de juliol de 2022 
 
Aprovar l’extinció i la liquidació econòmica del conveni per a la prestació d’assistència 
tècnica en matèria d’enginyeria amb l’Ajuntament de Martorelles. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 23 de juny 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 9 de juny de 2022 el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Martorelles van subscriure un conveni per a la 
prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria a partir de l’1 de gener de 2022, amb una 
dedicació de 21 hores setmanals. El cost corresponent a la prestació d’aquesta assistència tècnica, per a 
l’any 2022, es va establir en 35.333,13 euros. 
 
El 25 de gener de 2022 l’Ajuntament de Martorelles va comunicar al Consell Comarcal la renúncia a la 
prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria i en va sol·licitar l’extinció amb efectes des de l’1 
de maig de 2022. 
 
El 25 de març de 2022 la persona adscrita per part del Consell Comarcal a aquest servei, el senyor 
Armand Coloma, va comunicar la seva renúncia a la plaça de funcionari interí amb efectes a partir del 30 
d’abril de 2022. 
 
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. Liquidar el conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria 

amb l’Ajuntament de Martorelles (CIF P0811400A) a partir de l’1 de maig de 2022. 
 

2. Establir el règim econòmic per a l’any 2022 en 11.777,71 euros, corresponents al  cost del servei per 
al 2022 d’assistència d’enginyeria fins al 30 d’abril de de 2022. 

 
3. Donar de baixa l’import de 23.555,42 euros (vint-i-tres mil cinc-cents cinquanta-cinc euros amb 

quaranta-dos cèntims) a càrrec de l’aplicació pressupostària 11.46220 Assistència tècnica medi 
ambient i territori.” 

 

2. El 13 de juliol 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 prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental a l’Ajuntament de Martorelles en matèria d’enginyeria, formalitzat el 9 de juny de 
2022. 
 

2. 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.  

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar l’extinció del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria 

d’enginyeria amb l’Ajuntament de Martorelles formalitzat el 9 de juny de 2022, amb efectes 
a 1 de maig de 2022. 
 

2. Aprovar la liquidació econòmica del conveni per a l’any 2022 per un import d’11.777,71 
euros, corresponents al cost del servei d’assistència d’enginyeria fins al 30 d’abril de 2022.  

 
3. Establir el 30 de setembre de 2022 com a data màxima d’abonament de la liquidació 

econòmica del conveni per part de l’Ajuntament de Martorelles al Consell Comarcal del 
Vallès Oriental.  
 

4. Donar de baixa l’import de vint-i-tres mil cinc-cents cinquanta-cinc euros amb quaranta-dos 
cèntims (23.555,42 EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 11.46220 Assistència 
tècnica medi ambient i territori. 
 

5. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Martorelles. 

 
 
Document signat electrònicament. 
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