
 
 
 
 

 

OD-16 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
Ple, de 20 de juliol de 2022 
CI, de 13 de juliol de 2022 
 
Modificar l’organigrama tècnic del Consell Comarcal del Vallès Oriental per l’any 2022. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 6 de juliol de 2022, el senyor Oscar Frias Perez, cap de l'Àrea de Persones i Valors, ha 

emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. 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, 
l’organigrama tècnic 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 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 14 de febrer de 
2022, CVE 202210017413. 

 
2. El 5 de juliol de 2022 el senyor Carles Fernández Pérez, gerent del Consell Comarcal  ha emès 

l’informe següent:  

 
“Oficina Habitatge 

3. XP: X2022007347 
1. 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, que atribueix a la comarca el 
caràcter de peça necessària en l’organització territorial catalana, juntament amb el municipi.  

 
2. L’organització tècnica actual està estructurada en àrees específiques com l’Àrea de Medi Ambient i Territori, 

Desenvolupament Local, Polítiques Socials i d’Igualtat, i Serveis Personals, que a l’hora agrupen diversos 
serveis. També compta amb àrees de caràcter més transversal, que ofereixen principalment suport intern a 
la resta de l’organització: Secretaria, Serveis jurídics, Comunicació externa i transparència, Persones i 
Valors, l’Àrea de Transformació digital i innovació tecnològica i l’Àrea d’Intervenció i Tresoreria.  

 
3. El Consell Comarcal ofereix des dels seus inicis el servei de l’Oficina d’habitatge, tanmateix amb tasques 

molt concretes d’informació i atenció ciutadana en matèria d’habitatge, gestionant i tramitant expedients 
corresponents als programes d’àmbit tècnic (habitabilitat, inspeccions tècniques i rehabilitació d’edificis 
residencials). 

 
4. El Programa d’Actuació Comarcal (PAC) 2012-2016, aprovat per Ple de 12 de febrer de 2013, així com als 

següents aprovats, es van definir set línies bàsiques i estratègiques d’actuació en quant a l’assessorament, 
suport i coordinació, tant tècnicament com jurídicament als ajuntaments de la comarca. I és en aquesta 
primera línia estratègica dirigida a l’atenció a les persones on es troben accions vinculades a l’habitatge, 
centrades en la gestió, tramitació, l’assessorament i la gestió de serveis en aquesta matèria per mitjà de 
l’Oficina comarcal d’habitatge, concretant accions respecte a: 

 
1. Consolidar l’Oficina Comarcal d’Habitatge 
2. Consolidar els serveis de tràmit que s’ofereixen als ajuntaments 
3. Consolidar el 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.  

 
5. Seguint aquesta línia estratègica, el Ple de 23 de novembre de 2016, va aprovar la creació de l’Oficina 

Comarcal d’Habitatge, amb una clara intenció d’esdevenir un servei integral d’atenció a la ciutadania i als 
ens locals, amb una cartera de serveis molt àmplia, on s’inclouen serveis de tràmit, serveis cívics i 
governança: 

 
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. 

 
C) Governança: assistència i assessorament en el desenvolupament de polítiques públiques d’habitatge 

mitjançant les accions següents: 
 

i. 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. 

ii. Fomentar acords de col·laboració amb el Deganat del partit judicial de Granollers i Mollet del 
Vallès per poder acompanyar en el procés d’execució hipotecària i de desnonament als usuaris 
afectats de la comarca així com als professionals públics implicats en l’acompanyament 
d’aquestes famílies. 

iii. Foment de la signatura del Protocol d’execució de diligències de llançament als partits judicials de 
Catalunya. 



 
 
 
 

 

iv. Assistència i assessorament tècnic-jurídic als ens locals de la comarca per a desenvolupar 
instruments dirigits a evitar la desocupació injustificada permanent dels habitatges en àmbits 
d’acreditada necessitat i incorporar-los al mercat immobiliari mitjançant tècniques de foment o 
d’intervenció administrativa; sense menysprear els casos de possible sobreocupació dels 
habitatges i infrahabitatges, lluitant contra l’activitat empresarial i lucrativa de convertir il·legalment 
els habitatges en allotjaments turístics, precaris, sobreocupats i sotmesos a preus abusius. 

v. Assistència i assessorament tècnic-jurídic en l’aplicació dels règims sancionadors establerts per a 
la vulneració dels deures inherents a la condició de propietaris d’habitatges, així com dels agents 
que vulneren la funció social de la propietat. 

vi. Assessorament i assistència tècnic-jurídica als ens locals per al desenvolupament de les mesures 
previstes legalment dirigides a garantir la funció social de la propietat 

vii. Assistència i assessorament tècnic-jurídic als ens locals de la comarca per a la correcta promoció 
de l’exercici de les seves competències sobre la matèria d’habitatge en el marc de llur autonomia, 
amb la coordinació imprescindible de llur actuació amb els interessos supralocals. 

viii. Creació d’un espai de treball formatiu dirigit als professionals dels ajuntaments en matèria 
d’habitatge. 

ix. Taula de coordinació comarcal pel dret de l’habitatge. 
x. Xarxa comarcal d’habitatge 

 
6. Actualment, l’Oficina Comarcal d’Habitatge està formada per nou persones: una responsable de l’Oficina 

d’Habitatge (tècnica superior A1), tres tècnics/ques d’habitatge (tres tècnics A2), i cinc administratives (C1). 
Pendents de la incorporació d’un/a treballadora/a social.  

 
7. En el marc de la cartera de serveis, concretament amb la Governança, l’Oficina comarcal d’habitatge té 

conveni subscrit i vigent amb els ajuntaments de Montmeló, Lliçà d’Amunt, les Franqueses del Vallès, la 
Roca del Vallès i la Garriga, així mateix pendent d’aprovar amb Canovelles. Conveni que inclou 
l’assessorament tècnic-jurídic per a potenciar i desenvolupar les polítiques públiques dels municipis.  

 
Respecte als convenis de col·laboració en matèria d’habitatge per a la prestació d’assistència tècnica en el 

desenvolupament de polítiques públiques d’habitatge que ofereix l’Oficina Comarcal d’habitatge, mitjançant 
personal tècnic qualificat del Consell Comarcal, hi ha subscrits convenis amb Montornès del Vallès, la 
Llagosta, Montmeló i Parets del Vallès. 

 
8. Des de la creació de l’Oficina d’Habitatge com a servei integral al 2016, i durant aquests anys de 

funcionament, s’ha comprovat que pel seu impacte social, seva pròpia naturalesa, complexitat i 
transversalitat ha reportat directament amb Gerència la matèria tractada. Per aquest mateix motiu es fa 
necessari que aquest servei no hagi d’estar circumscrit a cap àrea en concret de l’organització per al seu 
bon funcionament. 

 
En aquest sentit, es considera més apropiat que l’Oficina d’Habitatge estigui adscrita a Gerència. 

 
Per això, PROPOSO 

 
1. Adscriure l’Oficina Comarcal d’Habitatge, actualment dins de l’Àrea de Serveis Personals, a la Gerència 

del Consell Comarcal. 
 

2. Modificar en aquest sentit la Relació vigent de llocs de treball. “ 
 

4. Resultat d’això correspon la  modificació de la relació de llocs de treball i de  l’organigrama tècnic del 
Consell Comarcal  per a l’exercici 2022. 

 
Per això,  
 
Proposo:  
 
1. La modificació l’organigrama tècnic del Consell Comarcal del Vallès Oriental per l’any 2022 incorporant 
el canvi d’adscripció de l’Oficina Comarcal d’Habitatge resultant el següent:  



 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 

  



 
 
 
 

 

 
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. L’article 31 1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals. estableix que l’elaboració de la relació de llocs de treball 
s'ha d'ajustar a criteris de racionalitat, economia i eficàcia. Per a la seva justificació s'han 
d'incorporar en aquestes relacions els documents següents: a) L'estudi justificatiu de 
l'estructura administrativa o el seu organigrama funcional. 
 
2. L’article 14.2.q 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 estableix que correspon al Ple exercir 
les altres  atribucions que expressament li assignen les lleis i les que la legislació assigna a la 
comarca i  
 
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi.  
 
1. Aprovar el canvi d’adscripció de l’Oficina Comarcal d’Habitatge de l’Àrea de Serveis 
Personals a la Gerència. 
 
2. Aprovar la modificació l’organigrama tècnic del Consell Comarcal del Vallès Oriental per l’any 
2022 següent:  



 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
Document signat electrònicament. 
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