
 
 
 
 

 
 

OD-27 
ÀREES DE MEDI AMBIENT I DE POLÍTICA TERRITORIAL I MOBILITAT 
Ple, de 20 de juliol de 2022 
CI, de 13 de juliol de 2022 
 
Aprovar la liquidació econòmica corresponent a l’assistència tècnica a l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui en matèria d’arquitectura, enginyeria i mobilitat de l’any 2021 i la 
modificació de l’acord de Ple de 17 de novembre de 2021  d’aprovació del contingut i la 
signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica amb l’Ajuntament esmentat 
en aquesta matèria. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 4 de juliol de 2022, el cap de l'Àrea de Medi Ambient i Territori, senyor Jaume Viure 

Ribas, ha emès l’informe següent: 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
L’1 de març de 2017 el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Caldes de Montbui van formalitzar un conveni 
per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria amb una dedicació de 28 hores 
setmanals.  
 
El 8 de juny de 2020 el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Caldes de Montbui van formalitzar la pròrroga 
del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria, amb una vigència fins al 31 
de desembre de 2021. 
 
El 22 de juliol de 2020 el Ple del Consell Comarcal va aprovar la modificació del conveni d’assistència 
tècnica per afegir l’assistència d’arquitectura amb una dedicació de 14 hores setmanals i ampliar la 
d’enginyeria de 28 a 42 hores setmanals. 
 
El 2 de març de 2022 el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Caldes de Montbui van formalitzar la 
modificació del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura i enginyeria, 
consistent en la reducció de l’assistència tècnica d’enginyeria de 42 a 28 hores setmanals, l’ampliació de 
l’assistència tècnica d’arquitectura de 21 a 42 hores setmanals i la incorporació de l’assistència tècnica 
de mobilitat amb una dedicació de 14 hores setmanals, tot això amb efectes a partir de l’1 de novembre 
de 2021.  
 
Aquest conveni va fixar el cost total de l’assistència tècnica per a l’any 2021 en 95.236,03 euros, 
desglossats de la manera següent: 
 

Assistència Import (€) 

21 h/set d’arquitectura 35.620,62 € 

42 h/set d’enginyeria 68.011,25 € 

Ampliació a 42 h/set d’arquitectura a partir de l’1/11/2021 5.936,77 € 

Incorporació de 14 h/set de mobilitat a partir del 13/09/2021 6.959,70 € 

Compensacions SS baixa MGP 2020 (18/09 a 31/12) - 2.697,74 € 

Compensacions SS baixa MGP 2021 (1/01 a 21/05) - 3.480,96 € 

Reducció a 28 h/set d’enginyeria a partir del 29/05/2021 -15.113,61 € 

TOTAL 95.236,03 € 

 



 
 
 
 

 
 

Tanmateix, el Consell Comarcal no va poder atendre l’ampliació de l’assistència tècnica d’arquitectura 
convinguda, de 21 a 42 hores setmanals a partir de l’1 de novembre de 2021, de manera que aquest 
increment de dedicació no va produir-se. 
 
En conseqüència, és procedent fixar la liquidació econòmica de l’exercici 2021 sostraient de l’import de 
95.236,03 euros el cost de 5.936,77 euros corresponent la part corresponent a la prestació de l’ampliació 
d’arquitectura que no es va prestar. Així doncs, la liquidació econòmica dels serveis d’assistència 
efectivament prestats durant l’exercici 2021 resulta de 89.299.26 euros. 
 
Per a l’any 2022, el 17 de novembre de 2021 el Ple del Consell Comarcal va aprovar un conveni per a la 
prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Caldes de Montbui en matèria d’arquitectura, enginyeria 
i mobilitat, amb una dedicació de 42 hores setmanals d’arquitectura, de 28 hores setmanals d’enginyeria i 
de 14 hores setmanals de mobilitat, a partir de l’1 de gener de 2022. El cost corresponent a la prestació 
de tota aquesta assistència tècnica per a l’any 2022 es va fixar en 143.332,14 euros, dels quals 
72.665,88 corresponen a l’assistència d’arquitectura, 47.110,84 a la d’enginyeria i 23.555,42 a la de 
mobilitat, i a la comptabilitat del Consell Comarcal hi consta l’operació comptable RD 120220000455 per 
aquest import de 143.332,14 euros. 
 
No obstant això, pel que fa a l’assistència d’arquitectura, des de l’1 de gener de 2022 fins al 20 de març 
de 2022 el Consell Comarcal només va poder prestar una dedicació de 21 hores setmanals enlloc de les 
42 hores setmanals previstes. 
 
A més, el 20 de març de 2022 el senyor Esteve Navarrete Iniesta, destinat a l’assistència d’arquitectura a 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui amb una dedicació de 21 hores setmanals, va cessar la seva relació 
amb el Consell Comarcal. Aquest lloc de treball no es va poder rellevar i no es preveu que això sigui 
possible actualment. Per aquest motiu, el Consell Comarcal va deixar de prestar l’assistència 
d’arquitectura el 20 de març de 2022. 
 
Per tant, s’escau modificar l’acord per a la prestació d’assistència tècnica a fi de suprimir l’assistència 
d’arquitectura que es va deixar de prestar el 20 de març de 2022, així com per adequar el cost del servei 
tenint en compte que l’assistència d’arquitectura fins a aquesta data no va ser de 42 sinó de 21 hores 
setmanals. 
 
D’altra banda, el 7 de juny de 2022 l’Ajuntament de Caldes de Montbui ha sol·licitat al Consell Comarcal 
la modificació del conveni vigent per ampliar la dedicació en matèria d’enginyeria de 28 a 42 hores 
setmanals i reduir la dedicació en matèria de mobilitat de 14 a 7 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. Aprovar la liquidació econòmica del conveni d’assistència tècnica amb l’Ajuntament de Caldes de 

Montbui, amb NIF P0803300C, corresponent a l’exercici 2021 per un import de 89.299.26 euros, 
sostraient de l’import de 95.236,03 euros inicialment aprovat el cost de 5.936,77 euros corresponent 
a l’ampliació de l’assistència tècnica d’arquitectura de 21 a 42 hores setmanals a partir de l’1 de 
novembre de 2021, que no es va poder prestar. 

 
2. Introduir al conveni amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui, amb NIF P0803300C, les modificacions 

següents: 
 



 
 
 
 

 
 

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: 

 
-  21 hores setmanals a arquitectura des de l’1 de gener fins al 20 de març de  
 2022 
- 28 hores setmanals a enginyeria des de l’1 de gener fins al 30 de juny de 2022 
- 42 hores setmanals a enginyeria a partir de l’1 de juliol de 2022 
- 14 hores setmanals a mobilitat des de l’1 de gener fins al 30 de juny de 2022 
- 7 hores setmanals a mobilitat a partir de l’1 de juliol de 2022.” 

 
b) 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 84.418,95 euros, distribuït de la forma següent: 
 

Assistència Import (€) 

21 h/set d'arquitectura de l'1/01 al 20/03/2022 7.863,84 € 

28 h/set d’enginyeria de l'1/01 al 30/06/2022 23.555,42 € 

42 h/set d’enginyeria a partir de l'1/07/2022 35.333,13 € 

14 h/set mobilitat de l'1/01 al 30/06/2022 11.777,71 € 

7 h/set de mobilitat a partir de l'1/07/2022 5.888,86 € 

TOTAL 84.418,96 € 

 
2. Establir el cost total de l’assistència tècnica d’enginyeria i mobilitat pels anys successius de 

vigència del conveni en 82.443,97 euros, dels quals 70.666,26 corresponen a la prestació del 
servei d’enginyeria i 11.777,71 corresponen a la prestació del servei de mobilitat. 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 les operacions comptables de l’any 2021 120210000842 i  

12021000599 en cinc mil nou-cents trenta sis euros amb setanta-set cèntims (5.936,77 euros) de 
l’aplicació pressupostària 2021 11 46220 Assistència tècnica medi ambient i territori. 

 
4. Disminuir el dret reconegut de l’operació comptable 120220000455 en cinquanta-vuit mil nou-cents 

tretze euros amb divuit cèntims (58.913,18 euros) 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. 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 la liquidació econòmica corresponent a l’assistència tècnica a l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui en matèria d’arquitectura, enginyeria i mobilitat de l’any 2021 per un 
import de 89.299.26 euros, sostraient de l’import de 95.236,03 euros inicialment aprovat el 
cost de 5.936,77 euros corresponent a l’ampliació de l’assistència tècnica d’arquitectura de 
21 a 42 hores setmanals a partir de l’1 de novembre de 2021, que no es va poder prestar. 

 

2. Modificar l’acord de Ple de 17 de novembre de 2021  d’aprovació del contingut i la signatura 
del conveni per a la prestació d’assistència tècnica amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui 
en matèria d’arquitectura, enginyeria i mobilitat, en els termes següents:  
 
a) El pacte segon, apartat 3r, passa a tenir el redactat següent:  
 
    “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 arquitectura des de l’1 de gener fins al 20 de març de  
 2022 
- 28 hores setmanals a enginyeria des de l’1 de gener fins al 30 de juny de 2022 
- 42 hores setmanals a enginyeria a partir de l’1 de juliol de 2022 
- 14 hores setmanals a mobilitat des de l’1 de gener fins al 30 de juny de 2022 
- 7 hores setmanals a mobilitat a partir de l’1 de juliol de 2022.” 

 
b) El pacte quart, apartats 1r i 2n, 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 84.418,96 euros, distribuït de la forma següent: 
 

Assistència Import (€) 

21 h/set d'arquitectura de l'1/01 al 20/03/2022 7.863,84 € 

28 h/set d’enginyeria de l'1/01 al 30/06/2022 23.555,42 € 

42 h/set d’enginyeria a partir de l'1/07/2022 35.333,13 € 

14 h/set mobilitat de l'1/01 al 30/06/2022 11.777,71 € 

7 h/set de mobilitat a partir de l'1/07/2022 5.888,86 € 

TOTAL 84.418,96 € 
 

2. Establir el cost total de l’assistència tècnica d’enginyeria i mobilitat pels anys 
successius de vigència del conveni en 82.443,97 euros, dels quals 70.666,26 
corresponen a la prestació del servei d’enginyeria i 11.777,71 corresponen a la 
prestació del servei de mobilitat. 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 les operacions comptables de l’any 2021 120210000842 i  

12021000599 en cinc mil nou-cents trenta-sis euros amb setanta-set cèntims (5.936,77 



 
 
 
 

 
 

euros) de l’aplicació pressupostària 2021 11 46220 Assistència tècnica medi ambient i 
territori. 

 
4. Disminuir el dret reconegut de l’operació comptable 120220000455 en cinquanta-vuit mil 

nou-cents tretze euros amb divuit cèntims (58.913,18 euros) de l’aplicació pressupostària 
11.46220 Assistència tècnica medi ambient i territori. 

 
 
Document signat electrònicament. 
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