
 
 
 
 

 
 

PROPOSTA DE SECRETARIA 
Ple, 20 de juliol de 2022 
 
Aprovar el contingut i la signatura del conveni de cooperació per a la prestació 
d’assistència jurídica amb l’Ajuntament de Cardedeu 
 

Serveis Jurídics 
EXP: X2022007560 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
El 14 de juliol de 2022, el gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental, senyor Carles 
Fernández Pérez, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 30 de juny de 2022, l’Ajuntament de Cardedeu ha aprovat el Decret d’Alcaldia 2022/755 de 

sol·licitud d’assistència jurídica al Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
 

2. Aquesta assistència consistiria en el desenvolupament per part del Consell Comarcal de les 
funcions següents: 

 
- Assistència jurídica en la preparació i la tramitació de convenis. Aquesta assistència 

no inclou els convenis urbanístics ni s’estén a l’àmbit contenciós.  
 

- Assistència jurídica en la preparació i la tramitació d’expedients de contractació. 
Aquesta assistència no s’estén a l’àmbit contenciós.  

 
El Consell Comarcal es comprometria a exercir les funcions descrites amb personal que 
disposi de la titulació i la qualificació professional adient i a dedicar al seu desenvolupament 18 
hores setmanals. 
 
El cost anual d’aquesta assistència és de vint-i-nou mil sis-cents noranta-vuit euros amb 
vuitanta cèntims (29.698,80 EUR). Nogensmenys, tenint en compte la data d’inici de 
l’assistència que es proposa, el cost corresponent a la prestació d’assistència jurídica pels 
mesos de setembre, octubre, novembre i desembre de l’any 2022 és de nou mil vuit-cents 
noranta-nou euros amb seixanta cèntims (9.899,60 EUR).  
 
Aquest conveni entraria en vigor l’1 de setembre de 2022 i finalitzaria el 31 d’agost de 2023, 
sempre i quan hagi estat formalitzat prèviament per les parts.   
 
Nogensmenys, aquest conveni pot ser objecte d’una única pròrroga fins el 31 d’agost de 2024. 
 
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, inclosa la 
pròrroga eventual.  
 
 

Per això, INFORMO: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de cooperació amb l’Ajuntament de Cardedeu 

per a la prestació del servei d’assistència jurídica en els termes assenyalats. 
 

2. Reconèixer el dret de 9.899,60 EUR per a l’any 2022 i el compromís d’ingrés en l’exercici 
següent per un import de 19.799,20 EUR a l’aplicació pressupostària 90 46230.” 

 
 



 
 
 
 

 
 

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, en endavant TRLMRLC, 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 TRLMRLC 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) i 28.2 del Text refós de la Llei de 

l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel que fa a la competència de la comarca per a la prestació d’assistència 
jurídica als municipis. 

 
4. L’article 30.a) del TRLOCC preveu que sens perjudici de les competències que en 

aquest àmbit corresponguin també a les diputacions provincials a cada comarca hi ha 
d’haver un servei de cooperació i d’assistència municipals encarregat d’assessorar als 
municipis que ho sol·licitin en matèria juridicoadministrativa. 

 
5. 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. 

 
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, d’acord amb el qual 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 cooperació amb l’Ajuntament de 

Cardedeu per a la prestació d’assistència jurídica, d’acord amb el redactat següent: 

 
“R E U N I T S 

 
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 Enric Olivé Manté, alcalde de l’Ajuntament de Cardedeu, assistit per la 
secretària de la corporació, la senyora Montserrat Martínez Oró.  
 
 

I N T E R V E N E N 
 
El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa l’article 13 del 
Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre. 
 
L’alcalde 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 
 
 

M A N I F E S T E N 
 

I. Que l’Ajuntament de Cardedeu, en endavant l’AJUNTAMENT, requereix d’assistència 
jurídica en matèries relacionades amb l’exercici de llurs competències. 
 

II. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, té 
entre llurs competències la de prestar assistència jurídica als municipis que integren llur 
comarca. 

 
 
El CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen interès a subscriure aquest conveni de 
cooperació d’assistència jurídica que subjecten en les següents 
 
 

C O N S I D E R A C I O N S  J U R Í D I Q U E S 
 

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.  

 
II. 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.    

 
III. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a) i 28.2 del Text refós de la Llei de 

l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, en endavant TRLOCC, pel que fa a la competència de la comarca per a la 
prestació d’assistència jurídica als municipis. 

 
IV. L’article 30.a) del TRLOCC preveu que sens perjudici de les competències que en aquest 

àmbit corresponguin també a les diputacions provincials a cada comarca hi ha d’haver un 
servei de cooperació i d’assistència municipals encarregat d’assessorar als municipis que 
ho sol·licitin en matèria juridicoadministrativa. 



 
 
 
 

 
 

 
V. 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. 
 

VI. 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. 

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

activitats i serveis dels ens locals, preveu que pel conveni s’estableix una relació de 
cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres administracions 
públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències 
legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú. 

 
D’acord amb les manifestacions i consideracions exposades, les parts compareixents atorguen 
aquest conveni de cooperació d’assistència jurídica que subjecten als següents 
 
 

P A C T E S 
 
Primer.  Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular l’assistència jurídica del CONSELL COMARCAL a  
l’AJUNTAMENT, establir-ne la relació, les obligacions i el règim econòmic.  
 
Segon.  Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
1. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions següents: 

 
- Assistència jurídica en la preparació i la tramitació de convenis. Aquesta assistència 

no inclou els convenis urbanístics ni s’estén a l’àmbit contenciós.  
 

- Assistència jurídica en la preparació i la tramitació d’expedients de contractació. 
Aquesta assistència no s’estén a l’àmbit contenciós.  

 
2. 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 18 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 jurídica les tasques de naturalesa administrativa. 
 

3. L’activitat d’assessorament es durà a terme tant de forma presencial a les dependències 
de l’AJUNTAMENT com de forma no presencial.  
 

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

a. Facilitar l’accés a tota aquella informació, documentació i dades necessàries per 
complir satisfactòriament les funcions d’assistència  acordades. 
 

b. Facilitar a la persona o persones que prestin l’assistència jurídica un espai de treball 
amb condicions de confort de climatització i il·luminació. 



 
 
 
 

 
 

 
c. Consignar en els seus pressupostos les dotacions necessàries per a finançar el servei 

d’assistència jurídica objecte d’aquest conveni i acreditar-ho mitjançant un certificat.  
 

d. Abonar al CONSELL COMARCAL els cost de l’assistència jurídica en les condicions 
prescrites al pacte quart d’aquest conveni.  

 
2. L’AJUNTAMENT ha d’atorgar els permisos d’accés al seu gestor d’expedients i/o gestor 

documental al personal del CONSELL COMARCAL que presti l’assistència jurídica quan 
sigui menester per accedir a la informació, documentació o les dades a les que es refereix 
l’epígraf precedent.  

 
 

Quart.  Règim econòmic 
 
1. El cost anual del servei d’assistència jurídica és de vint-i-nou mil sis-cents noranta-vuit 

euros amb vuitanta cèntims (29.698,80 EUR). Nogensmenys, tenint en compte la data 
d’inici de vigència del conveni, el cost corresponent a la prestació d’assistència jurídica 
pels mesos de setembre, octubre, novembre i desembre de l’any 2022, que ha d’abonar 
l’AJUNTAMENT al CONSELL COMARCAL és de nou mil vuit-cents noranta-nou euros 
amb seixanta cèntims (9.899,60 EUR).  

 
2. El cost corresponent a la prestació d’assistència jurídica de l’any 2023, tenint en compte la 

data de finalització del conveni a 31 d’agost de 2023, que ha d’abonar l’AJUNTAMENT al 
CONSELL COMARCAL és de dinou mil set-cents noranta-nou euros amb vint cèntims  
(19.799,20 EUR). 
 

3. 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, 
inclosa la pròrroga eventual.  

 
4. Pel que fa al pagament:  

 
a) En relació amb el cost de l’assistència jurídica des de l’1 de setembre de 2022 fins al 

31 de desembre de 2022, l’AJUNTAMENT abona al CONSELL COMARCAL la 
quantitat esmentada en l’apartat 1 d’aquest pacte no més enllà del 30 de setembre de 
2022.  

 
b) En relació amb el cost de l’assistència jurídica des de l’1 de gener de 2023 fins al 31 

d’agost de 2023, l’AJUNTAMENT abona al CONSELL COMARCAL la quantitat 
esmentada en l’apartat 2 d’aquest pacte no més enllà del 31 de març de 2023.  

 
c) En cas de pròrroga del conveni, l’AJUNTAMENT abona al CONSELL COMARCAL el 

cost del servei actualitzat d’acord amb el que preveu l’apartat 3 d’aquest pacte en les 
dates que s’acordin.  

 
5. El CONSELL COMARCAL inicia l’expedient de compensació per l’objecte d’aquest 

conveni de conformitat amb el que preveu la legislació vigent quan l’AJUNTAMENT 
sigui deutor del CONSELL COMARCAL. 

 
Cinquè.  Règim jurídic 
 
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; i a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic, pel que fa al règim jurídic dels convenis 

 



 
 
 
 

 
 

Sisè.  Protecció de dades de caràcter personal  
 

1. El CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT han de complir els requeriments previstos a 
la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i, en particular, a les disposicions 
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, aplicable directament a tots els estats membres. 
 

2. El tractament de les dades personals s’ha de dur a terme d’acord amb les previsions 
següents: 

 
a. Les dades facilitades, així com les recollides i tractades, únicament seran utilitzades 

per a la realització de les actuacions previstes en l’objecte dels serveis oferts.  
 
b. El CONSELL COMARCAL, com a encarregat del tractament, adoptarà les mesures 

tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades, dels 
sistemes i equips que intervinguin en el tractament de les dades de caràcter personal, i 
garantirà el compliment del deure de secret atribuïble a totes les persones que 
intervinguin en qualsevol de les fases del tractament de les dades. 

 
c. En el cas de violació de seguretat de les dades personals el CONSELL COMARCAL 

informarà el responsable del tractament, sense dilació indeguda i en qualsevol cas 
abans del termini màxim de 48h, de les violacions de la seguretat de les dades 
personals al seu càrrec de les quals tingui coneixement, juntament amb tota la 
informació rellevant per documentar i comunicar la incidència. Aquesta notificació no 
serà necessària quan sigui improbable que aquesta violació de la seguretat constitueixi 
un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques. 
 

d. Un cop finalitzat el període d’autorització, el CONSELL COMARCAL procedirà a la 
devolució i/o destrucció de les dades inicialment facilitades i de les obtingudes en 
execució dels treballs realitzats.  

 
3. En qualsevol cas, les dades personals facilitades respectaran el principi de qualitat de les 

dades i no aniran més enllà de la finalitat de l’objecte del conveni. 
 

Setè.  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. Fer el seguiment del compliment de les obligacions que preveu aquest conveni. 

 
b. Proposar les mesures necessàries per desenvolupar i complir millor les obligacions 

que s’estableixen en aquest conveni.  
 

c. Dur a terme el control i avaluació del servei per tal d’assegurar-ne la correcta 
prestació. 

 
d. Validar les propostes de modificació del conveni que proposi l’AJUNTAMENT o el 

CONSELL COMARCAL.  
 

e. Acordar les condicions de la pròrroga, si és el cas.  
 

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. 



 
 
 
 

 
 

 
Vuitè.  Vigència 
 
1. Aquest conveni entra en vigor l’1 de setembre de 2022 i finalitza el 31 d’agost de 2023, 

sempre i quan hagi estat formalitzat prèviament per les parts.   
 

2. Nogensmenys, aquest conveni pot ser objecte d’una única pròrroga fins el 31 d’agost de 
2024. 

 
Novè. Modificació del conveni 

 
Aquest conveni pot ser modificat amb l’acord exprés de les parts. 

 
Desè.  Extinció 
 
Les causes d’extinció del conveni són les següents: 

  
a. L’acord entre les parts. 
b. La denúncia unilateral del conveni amb quatre mesos d’antelació.  
c. La demora superior a sis mesos en el pagament per part de l’AJUNTAMENT.  
d. El compliment del període de vigència. 
e. L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol 

de les parts. 
 
Onzè.  Jurisdicció 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les qüestions 
que se suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d’aquest conveni. 
 
Dotzè.  Trasllats i comunicacions  
 
El CONSELL COMARCAL és l’encarregat de traslladar o comunicar l’aprovació i la signatura 
d’aquest conveni a qualsevol entitat pública per raó d’una exigència legal o reglamentària. 
 
Les parts, després de llegir el present conveni de cooperació, mostren la seva conformitat, 
ratifiquen el seu contingut i el signen.” 

 

2. Reconèixer el dret de 9.899,60 EUR per a l’any 2022 i el compromís d’ingrés en 
l’exercici següent per un import de 19.799,20 EUR a l’aplicació pressupostària 90 
46230. 
 

3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.  
 
Document signat electrònicament. 
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