
 
 

 

ACTA DEL PLE 

 
Identificació de la sessió  
Núm.  2022/6 
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 28 de setembre de 2022 
Hora d’inici:  19:04 h 
Hora de fi: 19:36 h 
Lloc: Teatre Auditori de la Roca del Vallès 
 
Hi assisteixen:  
 
Senyor Emiliano Cordero Soria, President 
Senyora Susana Barroso Valverde 
Senyora Gemma Brunet Ferrer 
Senyor Marc Candela Callado 
Senyora Anna Cella Navarro 
Senyora Assia Cherdal Roukha 
Senyora Roser Colomé Soler 
Senyor Joan Daví Mayol 
Senyora Marialluïsa Ferré Garcia 
Senyor Joan Josep Galiano Peralta 
Senyor Raül Garcia Ramírez 
Senyor Enric Gisbert Tomas 
Senyora Maria del Mar Hernández Sánchez 
Senyor Francesc Juzgado Mollà 
Senyor Manuel Losada Seivane 
Senyor Jordi Manils Tavio 
Senyor Ignasi Martinez Murciano 
Senyora Magali Miracle Rigalos 
Senyor Jose Antonio Montero Dominguez 
Senyora Inmaculada Ortega Marti 
Senyora Marina Planellas Alegre 
Senyor Joan Pons Fiori 
Senyor Jose Quesada Tornero 
Senyor Joan Ramon Bernabé 
Senyor Francesc Sánchez Castilla 
Senyor Juan Manuel Segovia Ramos 
Senyor Luis Fernando Toral Ortega 
Senyor Marc Uriach Cortinas 
Senyor Eduard Vallhonesta Alarcón 
 
També hi assisteixen: 
 
Senyor Carles Fernández Pérez, gerent 
Senyora Anna Jané Marcelles, interventora accidental 
Senyora Núria Caellas i Puig, secretària accidental 
 
Han excusat la seva absència: 
 
Senyora Núria Carné Navarro 
Senyora Eva Maria Díaz Medina 
Senyora Pamela Isús Sauri 
Senyor Alejandro Valiente Almazan 
 



 
 

 

S’inicia la sessió a les dinou hores i quatre minuts, amb l’ordre del dia següent: 
 
 
I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
PRESIDÈNCIA 
 
1. Establir el Servei d’oficina comarcal de transició energètica. 
 
ÀREA D'EDUCACIÓ 
 
2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei de transport escolar 
no obligatori per l'alumnat d'ensenyaments postobligatoris amb l'Ajuntament de Campins i per a la 
delegació de competències en matèria de la gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació del 
preu públic per a la prestació del servei de transport escolar per al curs 2022-2023. 
 
3. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei de transport escolar 
no obligatori per l'alumnat d'ensenyaments postobligatoris amb l'Ajuntament de Fogars de Montclús 
i per a la delegació de competències en matèria de la gestió, la liquidació, la inspecció i la 
recaptació del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar per al curs 2022-2023. 
 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
4. Aprovar les bases reguladores dels processos de selecció de determinats llocs de treball 
temporals. 
 
5. Aprovar l’expedient 27 de modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos i despeses 
de l’exercici 2022, en la seva modalitat de transferències de crèdits. 
 
6. Aprovar el compte general 2021. 
 
ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 
7. Declarar el jaciment de Castellruf de Santa Maria de Martorelles (poblat ibèric) com a bé cultural 
d'interès local. 
 
8. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de l'Atmella del Vallès 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 i a la Resolució EMT/3721/2021. 
 
ÀREA DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I TRANSPARÈNCIA 
 
9. Aprovar la Política de seguretat de la informació del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
10. 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 Santa Maria de 
Martorelles. 
 
ÀREES D’EDUCACIÓ I DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT 
 
11. Aprovar la remoció de la condició per a la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador 
per al curs escolar 2022-2023. 

 
II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL 
 
1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2022PRES000380, de 15 de juliol, al 
2022PRES000457, de 21 de setembre. 
 
2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2022GER001210, de 15 de juliol, al 



 
 

 

2022GER001608, de 22 de setembre. 
 
 
12. Precs i preguntes. 
 

 
El president 
 
Aquesta intervenció es troba enregistrada al minut 1:00 de la videoacta. 
 
I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
PRESIDÈNCIA 
 
1. Establir el Servei d’oficina comarcal de transició energètica. 
 
Llegit el dictamen de Presidència, de 21 de setembre de 2022, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 

 
1. El 14 de setembre de 2022, el senyor Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient 

i Territori, ha emès l’informe següent: 
 

“RELACIÓ DE FETS 
 
1. D’ençà de l’any 2015 el Consell Comarcal ofereix als ens locals de la comarca el Servei 

comarcal de gestió energètica i d’aigua, a través del qual es gestionen actualment 2.331 
subministraments de 25 municipis de la comarca, que representen una població de 201.734 
habitants, així com també del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental i del 
Consell Comarcal. Aquest servei va permetre un estalvi als ens locals de la comarca d’uns 
175.000 euros durant el 2020, i acumuladament d’uns 585.000 euros d’ençà de 2015. 
 

2. El 22 de juliol de 2020 el Ple del Consell Comarcal va aprovar l’adhesió a l’Agenda 2030 i els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible, a partir de la idea d’implementar una estratègia 
global per a fer front grans reptes com el canvi climàtic, la pobresa, la igualtat de gènere o les 
ciutats sostenibles. 
 

3. El 23 de setembre de 2020 el Ple del Consell Comarcal va adherir-se a la declaració de la 
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat per una recuperació verda i socialment justa, 
la qual inclou, entre d’altres, de reforçar l’ambició climàtica, accelerar la transició energètica i 
fer-la més justa a través de l’autoconsum i les energies renovables, la fiscalitat municipal i el 
suport a totes les iniciatives, especialment als col·lectius vulnerables i a les comunitats 
energètiques locals. 

 
4. El 2 de desembre de 2021 es va publicar la Resolució ACC/3550/2021, de 29 de novembre, 

per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la 
creació d'oficines comarcals d'impuls de la transició energètica en el marc de l'estratègia 
SOLARCAT a fi de preparar Catalunya per a la captació, l'aprofitament i l'emmagatzematge 
elèctric de l'energia solar.  
 

5. La finalitat d’aquestes oficines comarcals, segons la  Resolució ACC/3550/2021, és 
col·laborar en la planificació i el disseny comarcal de la implantació de les energies 
renovables a Catalunya en el marc del desenvolupament del Pla territorial per a la implantació 
de les instal·lacions d'energies renovables a Catalunya (PLATER) i prioritzar el model de 
generació renovable distribuïda i participativa. El treball d'aquestes oficines es realitzarà en 
coordinació amb la Direcció General d'Energia i l'Institut Català d'Energia, ambdós 
organismes del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat 
de Catalunya. 
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6. Per a aquesta finalitat, les bases de la convocatòria estableixen que l'oficina haurà de 
comptar com a mínim amb una persona de formació tècnica amb dedicació exclusiva i a 
jornada completa en el decurs de tota la durada de la proposta, essent el temps mínim de 
durada del projecte de 2 anys. 
 

7. D’acord amb aquestes mateixes bases, la quantia màxima de les subvencions serà el 90% 
dels costos elegibles, amb un màxim de 90.000 € per projecte i per entitat sol·licitant. Aquests 
ajuts són incompatibles amb altres ajuts, subvencions i ingressos per a la mateixa finalitat 
procedents de qualsevol Administració o ens públic o privat, ja siguin de l'àmbit local, 
nacional, estatal, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.  
 

8. El 23 de desembre de 2021 es va publicar la Resolució ACC/3764/2021, de 17 de desembre, 
per la qual es convoquen les subvencions per a la creació d'oficines d'impuls de la transició 
energètica en el marc de l'estratègia SOLARCAT per preparar Catalunya per a la captació, 
l'aprofitament i l'emmagatzematge elèctric de l'energia solar corresponents a 2022. 

 
9. Mitjançant el Decret de Presidència 2022PRES000138, de 16 de març de 2022, es va acordar 

sol·licitar una subvenció de noranta-mil euros (90.000 €) per la creació d'oficines comarcals 
d'impuls de la transició energètica en el marc de l'estratègia SOLARCAT a fi de preparar 
Catalunya per a la captació, l'aprofitament i l'emmagatzematge elèctric de l'energia solar. 

 
10. El Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental de 23 de març de 2022 va aprovar les bases 

de selecció per a la constitució d’una borsa de treball de personal tècnic superior de transició 
energètica per tal de cobrir les necessitats de personal temporal del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental. 

 
11. El 2 de maig de 2022 es va publicar la Resolució ACC/1203/2022, de 19 d'abril, per la qual es 

modifica la Resolució ACC/3764/2021, de 17 de desembre, s'obre nou termini per presentar 
sol·licituds de les subvencions per a la creació d'oficines d'impuls de la transició energètica en 
el marc de l'estratègia SOLARCAT a fi de preparar Catalunya per a la captació, l'aprofitament 
i l'emmagatzematge elèctric de l'energia solar corresponents a 2022, i s'incrementa la dotació 
pressupostària. 

 
12. Mitjançant el Decret de Presidència 2022PRES0003518, d’1 de juliol de 2022, es va aprovar 

la constitució de la borsa de treball de personal tècnic superior de transició energètica per tal 
de cobrir les necessitats de personal temporal del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
 

13. El 22 de juliol de 2022 es va adoptar i publicar a la plataforma e-Tauler la Resolució 
d’atorgament de subvencions en el marc de la Resolució ACC/3764/2021, de 17 de 
desembre, per la qual es convoquen les subvencions per a la creació d’oficines d’impuls de la 
transició energètica en el marc de l’estratègia SOLARCAT per preparar Catalunya per a la 
captació, l’aprofitament i l’emmagatzematge elèctric de l’energia solar corresponents a 2022 i 
la RESOLUCIÓ ACC/1203/2022, de 19 d'abril, per la qual es modifica la Resolució 
ACC/3764/2021, de 17 de desembre, s'obre nou termini per presentar sol·licituds de les 
subvencions, i s'incrementa la dotació pressupostària. Aquesta resolució atorga al Consell 
Comarcal del Vallès Oriental la subvenció de noranta-mil euros (90.000 euros). 

 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Establir el Servei d’oficina comarcal de transició energètica (OCTE), d’acord amb la memòria 

que s’adjunta a continuació: 
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ANTECEDENTS 
 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental 
 
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. 
 
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 Programa d’Actuació Comarcal (PAC),  aprovat pel Ple de 12 de febrer de 2013, i prorrogat fins al 
2017, 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 a aquest propòsit, 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 

 
D’altra banda, el 22 de juliol de 2020 el Ple del Consell Comarcal va aprovar l’adhesió a l’Agenda 
2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, a partir de la idea d’implementar una estratègia 
global per a fer front grans reptes com el canvi climàtic, la pobresa, la igualtat de gènere o les ciutats 
sostenibles. 
 
Així mateix, el 23 de setembre de 2020 el Ple del Consell Comarcal va adherir-se a la declaració de la 
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat per una recuperació verda i socialment justa, la qual 
inclou, entre d’altres, de reforçar l’ambició climàtica, accelerar la transició energètica i fer-la més justa 
a través de l’autoconsum i les energies renovables, la fiscalitat municipal i el suport a totes les 
iniciatives, especialment als col·lectius vulnerables i a les comunitats energètiques locals. 
 
D’acord amb aquesta orientació estratègica, el Consell Comarcal del Vallès Oriental s’ofereix per 
coordinar, impulsar i promoure el treball en xarxa, tot generant sinergies a partir de la posada en 
comú de l’experiència i els valors vinculats al treball en xarxa amb els ajuntaments. 
 
En aquest context, l’Àrea de Medi Ambient i Territori és l’Àrea tècnica del Consell Comarcal que 
desenvolupa les funcions de les àrees polítiques de Medi Ambient i de  Política Territorial i Mobilitat.  
 
 
L’experiència del Servei comarcal de gestió energètica i d’aigua (GEA) 
 
Arran de la liberalització del mercat elèctric espanyol l’any 2009 el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental va iniciar una línia de suport als ajuntaments de la comarca per a la contractació d’energia 
elèctrica. 
 
Aquesta línia de suport va experimentar un fort impuls a partir de l’any 2015 amb la contractació de 
personal i d’un programa de gestió dedicats exclusivament al Servei comarcal de gestió energètica i 
d’aigua (GEA). Aquest Servei ha seguit creixent fins a l’actualitat.  



 
 
 
 

 

 
Gràfic 1. Evolució del nombre de subministraments gestionats 

 
Tal com recull la Guia de Serveis del Consell Comarcal aprovada per la Comissió de Govern de 26 de 
gener de 2022, tots els 39 ajuntaments de la comarca poden ser beneficiaris del Servei comarcal de 
gestió energètica i d’aigua (GEA). Així mateix, les funcions del Servei són les següents:  
 

 Elaborar i mantenir actualitzat l’inventari de contractes de subministrament d’energia elèctrica, 
combustibles i d’aigua, segons correspongui. 

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

 Seguir l’execució correcta dels contractes dels serveis de proveïment d’energia i d’aigua dels 
municipis i revisar la facturació 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’avalua la 
coherència entre usos i consums i les possibles desviacions dels consums. 

 Informar sobre el desenvolupament i resultats del servei així com sobre el comportament 
anual dels subministraments municipals. 

 Formular anualment la previsió de despesa energètica i d’aigua així com del cost econòmic 
associat. 

 Gestionar els tràmits amb les companyies comercialitzadores que siguin necessaris per a la 
contractació dels serveis, canvis de titularitat, alta de nous punts de subministrament, inclosos 
els subministraments provisionals, i reclamacions de la facturació, així com donar suport a la 
resolució d’incidències. 

 Donar suport en el procés de contractació d’energia en el mercat liberalitzat i, si escau, en el 
canvi d’empresa comercialitzadora, mitjançant l’estudi de preus i la preparació d’informes-
proposta. 

 Proposar mesures per a la reducció del consum d’energia i d’aigua, la millora de l’eficiència 
energètica, la transició energètica i la reducció de despesa associada al consum d’energia i 
d’aigua. 

 Assessorar en el disseny, execució, seguiment i avaluació d’estratègies, projectes i accions 
en matèria d’energia i aigua. 

 Donar suport en la tramitació de subvencions en matèria d’energia i aigua. 
 
Tanmateix, actualment el Consell Comarcal presta efectivament el Servei als 25 municipis següents: 

 

Municipi Població (habitants) 
Subministraments 

gestionats 

Caldes de Montbui 17.797 203 

Campins  540 13 

Canovelles 16.872 189 

Cànoves i Samalús 3.219 34 

Cardedeu 18.609 226 

Consell Comarcal  - 6 



 
 
 
 

 

Consorci per a la Gestió dels 
Residus del Vallès Oriental 

- 26 

Figaró-Montmany 1.127 27 

Fogars de Montclús 467 15 

Gualba  1.585 37 

La Llagosta 13.259 57 

La Roca del Vallès 10.676 204 

Les Franqueses del Vallès 20.351 161 

Llinars del Vallés  10.116 114 

Montmeló 8.798 143 

Montornès del Vallés 16.804 139 

Montseny 362 20 

Sant Antoni de Vilamajor 6.383 53 

Sant Celoni 18.176 294 

Sant Feliu de Codines  6.406 41 

Sant Fost Campsentelles  8.997 58 

Sant Pere de Vilamajor  4.671 47 

Santa Maria de Martorelles  882 13 

Santa Maria de Palautordera 9.666 119 

Tagamanent  325 11 

Vallgorguina  3.052 41 

Vallromanes  2.594 40 

Total 201.734 2.331 

 

 
Imatge 1. Municipis amb Servei comarcal de gestió energètica i d'aigua al 2022 

 
 
Aquests 25 municipis representen el 67% de la comarca. I a més a més, el Servei també s’ocupa de 
gestionar els subministraments del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, de dos 
patronats municipals i del Consell Comarcal.  
 
A tall d’exemple, en aquests 29 ens locals la contractació d’energia va tenir un consum durant l’any 
2020 de 50.346 MWh i una facturació de 7,04 M€, i els quatre ens que es duu a terme la gestió de 
l’aigua, van tenir un consum durant l’any 2020 de 86.711 m3 i una facturació d’uns 113.000 €. 
  



 
 
 
 

 

Durant el 2020, el Servei va estalviar als ens locals de la comarca 175.450 €, xifra que representa un 
2,6% del cost total de l’energia d’aquestes entitats. 
 
 
El context de la transició energètica 
 
L’aprovació del Pacte Nacional per a la Transició Energètica (PNTE) per Acord del Govern de la 
Generalitat de Catalunya el 31 de gener de 2017, així com la posterior promulgació de la Llei 16/2017, 
de l’1 d’agost, del canvi climàtic, la declaració formal d’emergència climàtica el 14 de maig de 2019, el 
Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a 
les energies renovables, i el Decret llei 24/2021, de 26 d'octubre, d'acceleració del desplegament de 
les energies renovables distribuïdes i participades, constitueixen el marc de desenvolupament de la 
política energètica catalana per fer front als reptes de l’emergència climàtica en els pròxims anys. 
D’aquesta manera, i en el context del Pacte Verd Europeu, a Catalunya s’assumeix el compromís 
d’arribar a la neutralitat de carboni l’any 2050, a més a més de facilitar la implantació d’instal·lacions 
d’energia renovable per a l’acompliment d’aquest compromís, posant l´accent també en la 
descentralització del sistema elèctric mitjançant la implantació de generació distribuïda d’energia 
renovable. 
 
 
En aquest sentit, convé remarcar que la Llei 16/2017, d'1 d'agost, del canvi climàtic, estableix que les 
mesures que s'adoptin en matèria d'energia han d'anar encaminades a la transició energètica cap a 
un model cent per cent renovable, desnuclearitzat i descarbonitzat, neutre en emissions de gasos 
amb efecte d'hivernacle, que redueixi la vulnerabilitat del sistema energètic català i garanteixi el dret a 
l'accés a l'energia com a bé comú. Com a objectius concrets, s'esmenten, entre d'altres, promoure les 
energies renovables, que s'han de desenvolupar, sempre que sigui possible, aprofitant espais ja 
alterats per l'activitat humana, i minimitzar així l'ocupació innecessària del territori; i adoptar mesures 
de caràcter normatiu que afavoreixin l'autoconsum energètic a partir d'energies renovables i la 
participació d'actors locals en la producció i distribució d'energia renovable. 
 
Així mateix, arran de les modificacions introduïdes pel Decret llei 24/2021, de 26 d'octubre, la Llei 
16/2017, d'1 d'agost, del canvi climàtic, també estableix l’objectiu que com a mínim el 30% de 
l'energia elèctrica renovable de nou desenvolupament a implantar en l'horitzó de l'any 2030 sigui 
distribuïda i participada en la propietat o el finançament per la ciutadania, les petites i mitjanes 
empreses, les administracions locals, les operadores i comunitats energètiques ciutadanes i les 
comunitats d'energies renovables. 
 
La Prospectiva Energètica de Catalunya 2050 és l'informe que analitza les possibles evolucions del 
sistema energètic català i defineix les estratègies necessàries per materialitzar la transició energètica. 
És un exercici prospectiu i una eina indispensable per a definir alguns aspectes clau del nou sistema 
energètic català a llarg termini. L’estudi es proposa assolir l’objectiu de la neutralitat climàtica al 2050 
garantint la sobirania energètica, un sistema energètic renovable, la mínima ocupació del territori i uns 
preus energètics competitius. Per això, s’identifica la necessitat d’un gran desenvolupament de 
l’energia eòlica i de l’energia solar fotovoltaica a Catalunya, amb una contribució de l’energia eòlica 
del 49% i de la fotovoltaica del 41%. En total, la potència instal·lada renovable s’ha de multiplicar per 
18 en el període 2017-2050, arribant pràcticament als 62.000 MW l’any 2050, d’acord amb aquesta 
prospectiva. En aquest sentit, es preveu una ocupació amb eòlica i fotovoltaica del 2,5% de la 
superfície total de Catalunya l’any 2050, amb més de 500.000 instal·lacions de generació d’energia 
elèctrica un aprofitament de gairebé el 65% del potencial solar fotovoltaic de totes les teulades. 
 
D’altra banda, s’espera que el desenvolupament del Pla territorial per a la implantació de les 
instal·lacions d'energies renovables a Catalunya (PLATER) serveixi per a la planificació i el disseny 
comarcal de la implantació de les energies renovables a Catalunya. 
 
 
 
Estratègia SOLARCAT 
 
L’energia solar és un dels pilars de la transició energètica. L’energia solar fotovoltaica ha 
experimentat una davallada de preus molt important en els darrers anys i es preveu un ràpid 



 
 
 
 

 

creixement a nivell mundial d’aquesta tecnologia en els països amb recurs solar abundant, com és el 
cas de Catalunya, on el desenvolupament anirà lligat al marc regulador, al compromís social i als 
objectius polítics ferms que garanteixin baixos riscos a les inversions necessàries a portar a terme pel 
sector privat, ja siguin empreses, cooperatives o ciutadans. 
 
 
Pel que fa a desenvolupar el potencial solar de l’autoconsum fotovoltaic, el mes de febrer de 2017 el 
Govern, a proposta de l’Institut Català d’Energia, va aprovar la creació de la Taula d’impuls a 
l’autoconsum fotovoltaic de Catalunya, que agrupa els diferents actors implicats en l’autoconsum 
(administracions públiques, empreses i associacions professionals del sector, distribuïdores i 
comercialitzadores d’electricitat, col·legis professionals, associacions de consumidors, etc.) per tal de 
treballar conjuntament i de forma coordinada en la definició d’objectius i eines que garanteixin el dret 
dels ciutadans i empreses a generar, consumir i compartir l’energia renovable que autoprodueixen. 
 
Per tot l’exposat anteriorment, el 17 d’octubre de 2017, el Govern va acordar elaborar l’estratègia 
SOLARCAT per preparar Catalunya per a la captació, aprofitament i emmagatzematge elèctric de 
l’energia solar, que ha estat modificat per a adequar-lo als canvis en la normativa estatal en matèria 
d’autoconsum fotovoltaic, que han eliminat obstacles a aquesta modalitat. Aquesta estratègia prové 
del Pacte nacional de la transició energètica a Catalunya que té com a objectiu assolir un nou model 
energètic que maximitzi l’eficiència energètica de l’economia i es fonamenti en el 100% d’energies 
renovables en l’horitzó de 2050. Així mateix, també es basa en la Llei 16/2017, d’1 d’agost, de canvi 
climàtic, que fixa els criteris i objectius del Pacte, en la línia de la transformació del model energètic 
actual en un altre de net, basat en l’eficiència energètica i les energies renovables, inclusiu i de 
generació distribuïda. 
 
L’estratègia SOLARCAT determinarà els objectius estratègics i numèrics per a l’energia fotovoltaica a 
Catalunya per als propers anys. Per assolir aquests objectius partint dels actuals 300 MW instal·lats, i 
tenint en compte que Catalunya aspira a una generació elèctrica 100% renovable, l’acord de Govern 
inclou el desenvolupament d’una estratègia territorial per a la implantació de les energies renovables 
en el territori de Catalunya. En aquest sentit, s’impulsarà models legals i financers, com ara les 
inversions de caire col·laboratiu,  que facilitin la participació de veïns i entitats en la implantació de 
centrals de generació renovable. La intenció és desenvolupar mecanismes que millorin la integració 
d’aquestes instal·lacions en l’entorn proper i permetin que els beneficis generats reverteixin en el 
propi entorn.   
 
 
JUSTIFICACIÓ DEL SERVEI 
 
La necessitat de l’Oficina comarcal de transició energètica, es justifica principalment per les raons 
següents: 
  

1. L’orientació estratègica del Consell Comarcal, principalment pel que fa a l’atenció al medi 
ambient, el desenvolupament socioeconòmic, l’especialització i optimització de la xarxa 
comarcal de serveis, l’atenció a les persones i la participació en la presa de decisions sobre el 
territori. Ensems, el Consell Comarcal està compromès amb l’Agenda 2030 i els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS), essent especialment rellevants els objectius relatius a 
garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna  a totes les persones, 
en relació a les fites sobre energia assequible, percentatge d’energies renovables i millora de 
l’eficiència energètica (ODS 7); l’acció climàtica (ODS 13); la pobresa energètica (ODS 1); 
l’educació ambiental i l’apoderament energètic de la ciutadania (ODS 4); la transició 
energètica amb perspectiva de gènere (ODS 5); les infraestructures, la recerca i la innovació 
(ODS 9); els de participació (ODS 11, ODS 16 i ODS 17). 
 

2. La competència del Consell Comarcal per col·laborar amb els municipis i l’Administració de la 
Generalitat en el desenvolupament de les polítiques públiques. 
 

3. La necessitat urgent d’abordar els reptes la transició energètica i l’acció climàtica d’acord amb 
tots els antecedents exposats.  

 



 
 
 
 

 

4. El reconeixement del paper exemplificador de les administracions a l’hora de catalitzar 
l’impuls de la participació ciutadana i de les entitats en la transició energètica. 

 
5. L’oportunitat de la Resolució ACC/3764/2021, de 17 de desembre, per la qual es convoquen 

les subvencions per a la creació d'oficines d'impuls de la transició energètica en el marc de 
l'estratègia SOLARCAT per preparar Catalunya per a la captació, l'aprofitament i 
l'emmagatzematge elèctric de l'energia solar corresponents. 

 
 
MISSIÓ 
 
La missió de l’Oficina comarcal de transició energètica és impulsar la transició energètica i l’acció 
climàtica per contribuir a l’objectiu de la neutralitat climàtica al 2050, a partir de l’estalvi i eficiència 
energètica i d’un model de generació d’energies renovables distribuïdes i participades que redueixi la 
dependència energètica.  
 
D’acord amb la Resolució ACC/3550/2021, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per a la creació d'oficines comarcals d'impuls de la 
transició energètica en el marc de l'estratègia SOLARCAT a fi de preparar Catalunya per a la 
captació, l'aprofitament i l'emmagatzematge elèctric de l'energia solar,  l’Oficina comarcal de transició 
energètica col·laborarà en la planificació i el disseny comarcal de la implantació de les energies 
renovables a Catalunya en el marc del desenvolupament del Pla territorial per a la implantació de les 
instal·lacions d'energies renovables a Catalunya (PLATER) i prioritzar el model de generació 
renovable distribuïda i participativa, en coordinació amb la Direcció General d'Energia i l'Institut Català 
d'Energia, ambdós organismes del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la 
Generalitat de Catalunya, integrant els projectes d’energies renovables amb la realitat econòmica i 
social del territori.  
 
 
DESTINATARIS 
 
Poden ser destinataris dels serveis de l’Oficina comarcal d’impuls de la transició energètica són tots 
els ajuntaments de la comarca, l’Administració de la Generalitat i la ciutadania i entitats de la 
comarca, en la mesura que el marc de col·laboració entre el Consell Comarcal, els ajuntaments i 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya ho propiciï. 
 
En aquest sentit, cal tenir present la vocació de col·laboració i assistència del Consell Comarcal en 
relació amb els ajuntaments; la necessitat de participació de la societat civil en la transició energètica; 
i la necessària col·laboració amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya, tal com estableix la 
Resolució ACC/3550/2021. 
 
 
DURACIÓ I LLOC DE REALITZACIÓ 
 
La creació de l’Oficina comarcal de transició energètica es considera una necessitat urgent en el 
context de tot el que s’ha exposat. Per això, el Consell Comarcal preveu crear l’Oficina i establir el 
servei corresponent abans del termini màxim de 4 mesos establert per les bases reguladores per la 
concessió de subvencions per a la creació d’oficines d’impuls de la transició energètica en el marc de 
l’estratègia SOLARCAT  a fi de preparar Catalunya per a la captació, l’aprofitament i 
l’emmagatzematge elèctric de l’energia solar, comptadors a partir de l’atorgament d’aquesta 
subvenció.   
 
Més concretament, el Consell Comarcal preveu poder incorporar una persona tècnica de gestió i 
transició energètica i iniciar l’activitat de l’Oficina comarcal de transició energètica al setembre de 
2022. Per a això, es preveu aprovar les bases per a la constitució d’una borsa de personal tècnic de 
gestió i transició energètica mitjançant un acord de Ple en la sessió de 23 d’abril d’enguany, amb 
l’objectiu de poder incorporar al més ràpidament possible una persona de perfil tècnic adequat a partir 
del moment en què es resolguin les subvencions per a la creació d’oficines d’impuls de la transició 
energètica en el marc de l’estratègia SOLARCAT  a fi de preparar Catalunya per ala captació, 
l’aprofitament i l’emmagatzematge elèctric de l’energia solar. 



 
 
 
 

 

   
Tenint en compte la situació d’emergència climàtica així com la necessitat de dur a terme la transició 
energètica de forma urgent i decidida amb l’objectiu global de la neutralitat climàtica per al 2050, tal 
com s’ha exposat, l’Oficina comarcal de transició energètica es concep amb una vocació temporal 
indefinida. En tot cas, doncs, es preveu que l’Oficina comarcal doni servei i dugui a terme la seva 
activitat durant el període mínim de 2 anys establerts a les bases de reguladores per la concessió de 
subvencions per a la creació d’oficines d’impuls de la transició energètica en el marc de l’estratègia 
SOLARCAT a fi de preparar Catalunya per ala captació, l’aprofitament i l’emmagatzematge elèctric de 
l’energia solar. 
 
El lloc de referència per a la realització del projecte serà la seu del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, situada actualment al Carrer Miquel Ricomà 46 de Granollers. 
 
 
LÍNIES D’ACTUACIÓ  
 
Suport als ajuntaments i ens locals de la comarca 
 
Tal com ja s’ha dit, el Consell Comarcal presta d’ençà del 2015 el Servei comarcal de gestió d’energia 
i aigua (GEA), amb personal i programari dedicat exclusivament al Servei, i amb l’objectiu de de 
fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica. 
 
El bagatge d’aquest Servei fa que el Consell Comarcal disposi d’informació i es trobi en un punt de 
partida òptim per oferir als ajuntaments de la comarca un nou impuls en la transició energètica cap a 
un model d’energies renovables distribuïdes i participades. 
 
Convé remarcar que la col·laboració i assistència als ajuntaments és una de les atribucions del 
Consell Comarcal, d’acord amb la normativa de règim local, motiu pel qual, doncs, el Consell 
Comarcal s’orienta en primer lloc a seguir donant suport als ajuntaments de la comarca en l’àmbit de 
l’energia per tal de col·laborar en la transició energètica, tal com s’ha exposat. 
 
En aquest sentit, cal tenir present que les actuacions a desenvolupar s’hauran de concretar i convenir 
cas a cas amb cada ajuntament, per la qual cosa no és possible avançar-les d’entrada.  
 
No obstant això, es preveuen les possibles línies d’actuació següents: 
 

a) Col·laboració en la diagnosi, anàlisi de necessitats, elaboració d’estratègies, identificació, 
avaluació i seguiment d’accions locals en matèria de transició energètica 

b) Suport tècnic per a l’elaboració, execució i seguiment de projectes locals (municipals o 
supramunicipals) de generació d’energia a partir de fons renovables distribuïdes i participades 

c) Suport tècnic en la tramitació d’ajuts i subvencions en l’àmbit de la transició energètica 
d) Suport en a la diagnosi, planificació i avaluació territorial i ambiental de les implantacions 

locals de generació d’energia renovable 
 
 
Suport a l‘Administració de la Generalitat de Catalunya 
 
Tal com preveuen les bases de la convocatòria d’ajuts per a la creació d'oficines comarcals d'impuls 
de la transició energètica, l’Oficina comarcal de transició energètica col·laborarà en la planificació i el 
disseny comarcal de la implantació de les energies renovables a Catalunya en el marc del 
desenvolupament del Pla territorial per a la implantació de les instal·lacions d'energies renovables a 
Catalunya (PLATER) i prioritzarà el model de generació renovable distribuïda i participativa. 
 
Així mateix, tota l’actuació de l’Oficina comarcal es desenvoluparà en coordinació amb la Direcció 
General d'Energia i l'Institut Català d'Energia, ambdós organismes del Departament d'Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. 
 
En aquest sentit, s’està a l’espera del desenvolupament del PLATER per tal de poder definir amb 
nitidesa les actuacions que es duran a terme dins d’aquesta línia d’actuació. 
 



 
 
 
 

 

No obstant això, es preveuen les possibles línies d’actuació següents: 
 

a) Col·laboració en la diagnosi, anàlisi de necessitats, elaboració d’estratègies, identificació, 
avaluació i seguiment d’accions comarcals en matèria de transició energètica 

b) Suport en la diagnosi, planificació i avaluació territorial i ambiental de les implantacions de 
generació d’energia renovable a la comarca, i singularment en relació a la creació de criteri 
comarcal pel que fa a la planificació i el disseny de la implantació de les energies renovables 
al territori en el marc del desenvolupament del Pla territorial per a la implantació de les 
instal·lacions d'energies renovables a Catalunya (PLATER) 

c) Suport en els processos de participació per part dels ens locals i de la societat civil en relació 
als plans i programes d’energia 

d) Suport a les actuacions de difusió i comunicació relatives als plans, programes i actuacions 
promoguts per l’Administració de la Generalitat de Catalunya en matèria de transició 
energètica 

 
 
Suport a la ciutadania i entitats de la comarca 
 
La participació i empoderament social són elements clau per a la transició energètica, juntament amb 
la col·laboració públicoprivada. 
 
Tanmateix, és necessari que l’Administració desenvolupi un rol exemplificant, proactiu i catalitzador 
per fomentar i aixoplugar la participació civil. 
 
Tal com s’ha exposat en els apartats precedents, es preveu que l’Oficina comarcal de transició 
energètica concreti la seva actuació en col·laboració amb els ajuntaments i l’Administració de la 
Generalitat, per la qual cosa no és possible assegurar d’entrada les actuacions concretes que 
s’acabaran duent a terme. 
 
No obstant això, i en el benentès que en la transició energètica és imprescindible la participació civil, 
en aquest àmbit es preveuen les possibles línies d’actuació següents: 
 

a) Actuacions de difusió, sensibilització i comunicació destinades a afavorir la transició 
energètica participada per la ciutadania, entitats i empreses 

b) Suport i assessorament en l’anàlisi de necessitats i detecció d’oportunitats, així com per a la 
implantació d’accions de generació  d’energies renovables 

c) Suport i assessorament en les diferents formes de col·laboració en relació a la transició 
energètica, singularment pel que fa a les comunitats energètiques locals 

d) Suport en la tramitació d’ajuts i subvencions en l’àmbit de la transició energètica 
 
 
EQUIP HUMÀ 
 
Per al desenvolupament de l’activitat de l’Oficina comarcal de transició energètica, el Consell 
Comarcal té previst contractar una persona tècnica de gestió i transició energètica a jornada completa 
i amb dedicació exclusiva durant un temps mínim de dos anys, tal com estableixen les bases de la 
convocatòria d’ajuts.  
 
Tanmateix, es preveu adscriure l’Oficina comarcal de transició energètica a l’Àrea de Medi Ambient i 
Territori, la qual s’ocupa, entre d’altres, del Servei de Gestió energètica i d’aigua (GEA) i del Servei 
d’assistència tècnica municipal (SCAT). En aquest sentit, el personal de l’Àrea de Medi Ambient i 
Territori forma un equip multidisciplinar que pot donar suport puntualment a l’Oficina comarcal de 
transició energètica. Actualment, l’equip està format per 7 persones tècniques d’enginyeria industrial, 
5 persones tècniques d’arquitectura, 3 persones tècniques de ciències ambientals, 2 persones 
tècniques d’enginyeria civil, 2 persones tècniques de salut púbica i 2 persones administratives. En 
aquest equip, hi ha 5 persones amb formació i/o experiència específica en l’àmbit de l’energia. 
 
 
PRESSUPOST 
 



 
 
 
 

 

Per tal de desenvolupar el servei de l’Oficina comarcal de transició energètica, i d’acord amb les 
condicions de la Resolució ACC/3550/2021, es preveu el pressupost bianual següent: 
 
Despeses 

Contractació d’una persona tècnica durant 2 anys      96.532,46 € 
Despeses generals, de direcció, suport, comunicació i serveis        12.000,00 € 
TOTAL DESPESES        108.532,46 € 
 
Ingressos 

Ajut a les oficines comarcals de transició energètica (90%)            90.000,00 € 
Fons propis           18.532,46 € 
TOTAL INGRESSOS        108.532,46 € 
 
 
PROPOSTA D’INDICADORS 
 
Aquests indicadors han de ser els que permetran avaluar a posteriori el treball realitzat.  
No obstant, en aquest moments no es coneixen totes les bases de dades disponibles degut a que el 
projecte es troba en la fase incipient. Per aquest motiu, els indicadors següents són de caràcter 
preliminar i pot haver-hi la necessitat de validar-los i ajustar-los properament d’acord amb la 
informació disponible per tal que siguin rellevants i fàcilment mesurables. 
 

 
1. Número d’instal·lacions de generació d’energia renovable (fotovoltaica i biomassa) 

 

Definició 
Mesura el nombre total d’instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic i d’instal·lacions 
de calderes de biomassa al Vallès Oriental 

Justificació 
Permet mesurar la generació d’energia renovable per a la transició energètica amb 
un model distribuït dins la comarca. També és un indicador indirecte del caràcter 
distribuït i participat de la generació d’energia. 

Fonts de dades 

Observatori de l’autoconsum a Catalunya (ICAEN) 
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/autoconsum/Observatori-de-lautoconsum-a-
catalunya/ranking/  
Observatori de calderes de biomassa de Catalunya 
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/renovables/biomassa/observatori_calderes/index
.html 

Fórmula 
Número d’instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic al Vallès Oriental + Número de 
calderes de biomassa al Vallès Oriental 

Periodicitat de 
les mesures 

Anual  

 
2. Potència instal·lada d’energia renovable (kW) (fotovoltaica i  biomassa) 

 

Definició 
Mesura la potència instal·lada d’energia fotovoltaica d’autoconsum i la potència 
tèrmica de biomassa al Vallès Oriental (kW) 

Justificació 
Permet mesurar el potencial de generació d’energia renovable per a contribuir en 
la transició energètica des de la comarca.  

Fonts de dades 

Observatori de l’autoconsum a Catalunya (ICAEN) 
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/autoconsum/Observatori-de-lautoconsum-a-
catalunya/ranking/  
Observatori de calderes de biomassa de Catalunya 
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/renovables/biomassa/observatori_calderes/index
.html 

Fórmula 
Potència instal·lada de fotovoltaica d’autoconsum (kW) + Potència tèrmica 
biomassa (kW) al Vallès Oriental 

Periodicitat de 
les mesures 

Anual 

  
 



 
 
 
 

 

3. Número de municipis als quals s’ha prestat servei a través de l’Oficina comarcal de transició 
energètica 

 

Definició 
Número de municipis als quals s’ha prestat servei a través de l’Oficina comarcal de 
transició energètica 

Justificació 
Permet mesurar la col·laboració cap a la transició energètica amb els municipis de 
la comarca 

Fonts de dades Pròpia 

Fórmula Número de municipis totals als que s’ha prestat servei / any  

Periodicitat de 
les mesures 

Anual 

 
 

4. Dedicació a la col·laboració amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya (hores) 
 

Definició Dedicació a la col·laboració amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya 

Justificació 
Permet mesurar la col·laboració per a la transició energètica amb la Generalitat de 
Catalunya (ICAEN i Direcció General d’Energia) 

Fonts de dades Pròpia 

Fórmula 
Total d’hores de dedicació a la col·laboració amb la Generalitat de Catalunya en 
tres mesos 

Periodicitat de 
les mesures 

Semestral 

 
 

5. Número d’actuacions de difusió, sensibilització i comunicació dutes a terme en relació a la 
transició energètica 

 

Definició 
Número d’actuacions de difusió, sensibilització i comunicació dutes a terme en 
relació a la transició energètica 

Justificació 
Permet mesurar la contribució a la transició energètica a través d’actuacions de 
comunicació, formació, difusió i publicitat 

Fonts de dades Pròpia 

Fórmula 
Número d’actuacions de difusió, sensibilització i comunicació dutes a terme en 
relació a la transició energètica 

Periodicitat de 
les mesures 

Anual 

 
6. Índex de valoració del servei per part de les persones i entitats destinatàries 

 

Definició Índex de valoració del servei per part de les persones i entitats destinatàries 

Justificació 
Permet avaluar el grau de valoració de les actuacions per a la contribució de la 
transició energètica 

Fonts de dades Pròpia 

Fórmula Mitjana de les avaluacions dels serveis prestats a ciutadania i entitats (sobre 10) 

Periodicitat de 
les mesures 

Anual  

 
” 

 
2. El 21 de setembre 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 3.1.k) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, pel que 

fa a la cooperació, col·laboració i coordinació entre les administracions públiques. 
 



 
 
 
 

 

2. 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 aprovada per Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel que fa a la competència de la comarca per a la prestació d’assistència 
tècnica, jurídica i econòmica als municipis. 

 
3. La Resolució ACC/3550/2021, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases 

reguladores per a la concessió de subvencions per a la creació d'oficines comarcals 
d'impuls de la transició energètica en el marc de l'estratègia SOLARCAT a fi de preparar 
Catalunya per a la captació, l'aprofitament i l'emmagatzematge elèctric de l'energia solar. 
 

4. La Resolució ACC/3764/2021, de 17 de desembre, per la qual es convoquen les 
subvencions per a la creació d'oficines d'impuls de la transició energètica en el marc de 
l'estratègia SOLARCAT per preparar Catalunya per a la captació, l'aprofitament i 
l'emmagatzematge elèctric de l'energia solar corresponents a 2022 (ref. BDNS 601635). 

 
5. La Resolució ACC/842/2022, de 24 de març, publicada al DOGC núm. 8636 de 29 de 

març de 2022, modifica la Resolució ACC/3550/2021, de 29 de novembre.  
 

6. La Resolució ACC/1203/2022, de 19 d'abril, per la qual es modifica la Resolució 
ACC/3764/2021, de 17 de desembre, s'obre nou termini per presentar sol·licituds de les 
subvencions per a la creació d'oficines d'impuls de la transició energètica en el marc de 
l'estratègia SOLARCAT a fi de preparar Catalunya per a la captació, l'aprofitament i 
l'emmagatzematge elèctric de l'energia solar corresponents a 2022, i s'incrementa la 
dotació pressupostària (ref. BDNS 601635). 

 
7. La Resolució d’atorgament de subvencions en el marc de la Resolució ACC/3764/2021, 

de 17 de desembre, per la qual es convoquen les subvencions per a la creació d’oficines 
d’impuls de la transició energètica en el marc de l’estratègia SOLARCAT per preparar 
Catalunya per a la captació, l’aprofitament i l’emmagatzematge elèctric de l’energia solar 
corresponents a 2022 i la RESOLUCIÓ ACC/1203/2022, de 19 d'abril, per la qual es 
modifica la Resolució ACC/3764/2021, de 17 de desembre, s'obre nou termini per 
presentar sol·licituds de les subvencions, i s'incrementa la dotació pressupostària. 

 
8. El Programa d'actuació comarcal, aprovat pel Ple de 25 de maig de 2022. 

 
9. L’article 14.2.g) del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya 

aprovada per Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, atribueix 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: 
 
ÚNIC. Establir el Servei d’oficina comarcal de transició energètica (OCTE), en els termes 
establerts a la memòria de l’informe transcrit a la relació de fets.”  
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 01.38 de la videoacta. 
 
El president 
 
Passem a votació. 
 

http://videoacta.vallesoriental.cat/?pleno=20220928&punto=1


 
 
 
 

 

El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 29 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
ÀREA D'EDUCACIÓ 
 
2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei de 
transport escolar no obligatori per l'alumnat d'ensenyaments postobligatoris amb 
l'Ajuntament de Campins i per a la delegació de competències en matèria de la gestió, 
la liquidació, la inspecció i la recaptació del preu públic per a la prestació del servei 
de transport escolar per al curs 2022-2023. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea d’Educació, de 21 de setembre de 2022, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 19 de setembre de 2022, la senyora Josefa Recio Corral, cap de l'Àrea de Serveis 

Personals, ha emès l’informe següent: 
 

“ 
1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental té delegada per part del Departament d’Ensenyament 

de la Generalitat de Catalunya la competència de gestió del servei escolar de transport de 
obligatori i no obligatori, així com els ajuts individuals per desplaçament.  
 

2. Concretament, el Consell Comarcal del Vallès Oriental assumeix la competència delegada pel 
Departament d’Ensenyament de la gestió del servei escolar de transport que es pugui oferir, 
quan les necessitats d’escolarització en un determinat municipi així ho aconsellin i d’acord 
amb les consignacions pressupostàries existents, a l’alumnat que cursi el segon cicle 
d’educació infantil que hagi de desplaçar-se fora del seu municipi de residència o que s’hagi 
de desplaçar a centres docents del mateix municipi, però distants del seu lloc de residència, i 
a l’alumnat d’educació obligatòria que s’hagi de desplaçar a centres docents del mateix 
municipi però distants del seu lloc de residència. 
 
Els alumnes d’ensenyaments postobligatoris no universitaris només podran utilitzar el servei 
si existeixen places lliures; aquests ho hauran de sol·licitar i requerirà l’autorització prèvia per 
part dels Serveis Territorials d’Ensenyament. Aquesta autorització serà vàlida en tant 
existeixin places lliures i podrà renovar-se en funció de la disponibilitat de places lliures. 

 
3. Aquesta col·laboració representa que en el cas que hagi places lliures de les rutes de 

transport escolar no obligatori prestades pel Consell Comarcal del Vallès Oriental els 
alumnes de postobligatori (batxillerat i cicles formatius) en podran fer ús. 

 
4. Que el 21 de març de 2018, la Comissió de Govern del CONSELL COMARCAL va aprovar un 

preu públic per la utilització de les places lliures de les rutes de transport escolar no obligatori 
prestades pel Consell Comarcal del Vallès Oriental pels alumnes de postobligatori (batxillerat 
i cicles formatius), dels instituts de La Vall del Tenes, de Santa Eulàlia de Ronçana; Institut 
Baix Montseny, de Sant Celoni; Institut Sant Celoni, de Sant Celoni; Institut Lliça d'Amunt i 
Institut Hipàtia d'Alexandria, de Lliça d'Amunt; Institut Marta Mata i Vinyes Velles, de 
Montornès del Vallès; Institut Vilamajor, de Sant Pere de Vilamajor i resta d'instituts. 

 
5. Per al curs escolar 2021-2022 l’Ajuntament de Campins i el Consell Comarcal del Vallès 

Oriental van establir un conveni de col·laboració que articulava aquesta col·laboració, que es 
va aprovar al Ple del Consell Comarcal de de 22 de setembre de 2021. El conveni no preveu 
la possibilitat de pròrroga.  
 

6. El 16 de setembre de 2022, registre d’entrada número E2022014569, l’Ajuntament de 
Campins, per mitjà d’escrit signat per la seva alcaldessa, ha sol·licitat al Consell Comarcal 
del Vallès Oriental el següent: “la renovació del conveni per a la prestació del servei de 



 
 
 
 

 

transport escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris, entre l'Ajuntament de 
Campins i el Consell Comarcal del Vallès Oriental pels alumnes de Campins matriculats a 
l’Institut Baix Montseny de Sant Celoni curs 2022-23.” 
 

7. Que és de l’interès d’ambdues parts col·laborar per a la prestació del servei escolar esmentat 
a la manifestació anterior. 
 

8. En aquest sentit el Consell Comarcal s’encarregarà del següent:  
 

a) Contractar el servei de transport escolar no obligatori i fer el seguiment i control del 
contracte que en resulti. 

 
b) Contractar el servei d’acompanyament del servei de transport escolar no obligatori i fer el 

seguiment i control del contracte que en resulti. 
 

c) Recepcionar, gestionar i tramitar les altes i les baixes del servei de transport escolar no 
obligatori per als alumnes de postobligatoris del municipi. 

 
d) Transmetre i coordinar les informacions necessàries pel bon desenvolupament del servei 

de transport escolar no obligatori per als alumnes per als alumnes de postobligatoris de 
Campins a l’INSTITUT amb tots els agents implicats: l’empresari contractista del servei 
escolar de transport, l’empresari contractista del servei d’acompanyament del transport 
escolar, el centre educatiu, les famílies i l’AJUNTAMENT, entre d’altres. 

 
e) Dur a terme el seguiment de la utilització del servei de transport escolar no obligatori per 

part dels usuaris. 
 

f) Coordinar-se amb el centre educatiu per la relació diària del servei de transport escolar no 
obligatori. 

 
9.  L’Ajuntament s’encarregarà del següent:  

 
1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per prestar satisfactòriament el servei 

de transport escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris de Campins a l’Institut 
Baix Montseny. 

 
2. Executar les competències delegades de gestió, liquidació, inspecció i recaptació del preu 

públic per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori per als alumnes de 
postobligatoris de Campins a l’INSTITUT en els termes previstos en el conveni. 

 
3. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que  derivada de l’ús de les places lliures de 

la ruta de transport escolar no obligatori prestada per als alumnes de postobligatori 
(batxillerat i cicles formatius), per al curs escolar 2022-2023, en el compte corrent de BBVA 
número ES71 0182 6035 40 0201600889, en dues parts iguals: 

 
a) El primer abonament s’efectuarà al llarg del mes de desembre de 2022 i es correspondrà 

amb la meitat del preu públic (161,92 €) pel nombre d’alumnes que el Consell Comarcal 
hagi comunicat un com donats d’alta en el transport en el primers dies del mes desembre 
de 2022. 

 
b) El segon abonament es farà al mes de febrer de l’any 2023 i es correspondrà amb la 

meitat del preu públic (161,92 €) pel nombre d’alumnes que el Consell Comarcal hagi 
comunicat com donats d’alta en el transport en el primers dies del mes febrer del 2023. 

 
Per tant, PROPOSO,      
 

1. Establir un conveni que concreti el marc de col·laboració entre el CONSELL COMARCAL 
a l’AJUNTAMENT per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori pels 
alumnes de postobligatoris de Campins a l’Institut Baix Montseny de Sant Celoni, per al 
curs 2022-2023. 



 
 
 
 

 

 

2. Delegar per part del CONSELL COMARCAL en l’AJUNTAMENT les competències de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació del preu públic per a la prestació del servei de 
transport escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris de Campins a l’Institut 
Baix Montseny de Sant Celoni.” 

 
2. El 21 de setembre 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 de 24 de maig de 2016, de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès 

Oriental i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya relatiu a la 
delegació de competències quan a la gestió del Servei escolar de transport i del Servei 
escolar de menjador. 

 
2. L’ACORD 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. 
 

3. El Reglament del transport escolar del Consell Comarcal del Vallès Oriental aprovat 
inicialment el 20 de març de 2019 i de forma definitiva el 25 de setembre de 2019 pel Ple 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona el 7 d’octubre de 2019.  

 
4. El 21 de març de 2018, la Comissió de Govern del CONSELL COMARCAL va aprovar 

un preu públic per la utilització de les places lliures de les rutes de transport escolar no 
obligatori prestades pel Consell Comarcal del Vallès Oriental pels alumnes de 
postobligatori (batxillerat i cicles formatius), dels instituts de La Vall del Tenes, de Santa 
Eulàlia de Ronçana; Institut Baix Montseny, de Sant Celoni; Institut Sant Celoni, de Sant 
Celoni; Institut Lliça d'Amunt i Institut Hipàtia d'Alexandria, de Lliça d'Amunt; Institut 
Marta Mata i Vinyes Velles, de Montornès del Vallès; Institut Vilamajor, de Sant Pere de 
Vilamajor i resta d'instituts. 

 
5. 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. 

 
6. L’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya preveu que les administracions públiques 
catalanes, els organismes i les entitats públiques poden delegar les competències de la 
seva titularitat a altres administracions o entitats en els termes que estableix la normativa 
sectorial d’aplicació. 

 
7. 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. 

 
8. 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. 

 
9. 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.  
 

10. L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
disposa que és competència de les entitats locals la gestió, recaptació i inspecció dels 
seus tributs, sens perjudici de les delegacions que poden atorgar a favor de les entitats 
locals d’àmbit superior o de les respectives Comunitats Autònomes, i de les  formules de 
col·laboració amb altres entitats locals, amb les comunitats autònomes o amb l’Estat, 
d’acord amb el que estableixi la legislació de l’Estat. 

 
11. Els articles 7.1 i 8.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 

per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que fa al règim de delegació de 
competència per a la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i demés 
ingressos de dret públic propis de les entitats locals. 

 
12. L’article 8.b) del Reglament general de Recaptació, aprovat per Reial Decret  939/2005, 

de 29 de juliol, pel que fa al règim jurídic de la recaptació de la hisenda pública. 
 

13. 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. 

 
14. L’article 179.1.b) del TRLMRLC estableix que és necessari l’informe previ del secretari o 

secretària de la corporació i, si s’escau, de l’interventor o interventora, o de qui legalment 
els substitueixi, per a adoptar els acords següents: …Sempre que es tracta de matèries 
per a les quals la llei exigeix un quòrum de votació especial.  

 
15. En el mateix sentit, l’article 3 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es 

regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter 
nacional, quan disposa que la funció d’assessorament legal preceptiu comprèn: 
…L’emissió d’informe previ sempre que es tracti d’assumptes l’aprovació dels quals 
requereixi una majoria absoluta del número legal dels membres de la corporació o 
qualsevol altre majoria qualificada. 

 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi: 

 
1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 

del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Campins per a la prestació del servei de transport 
escolar no obligatori per l’alumnat d’ensenyaments postobligatoris de Campins 
matriculats a l’Institut Baix Montseny de Sant Celoni i per a la delegació de competències 



 
 
 
 

 

en matèria de la gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació del preu públic per a la 
prestació del servei de transport escolar, d’acord amb el contingut 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, senyora Núria Caellas i Puig.  

  
I de l’altra, la senyora Maria Inmaculada Font Micola, alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament de 
Campins, assistida per la secretària de la corporació, senyora Ana Mochales Collado.  

  
  

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’alcaldessa-presidenta, en nom i representació de l’Ajuntament de Campins, en virtut del que 
disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la 
redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 de setembre.  

  
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 el Consell Comarcal del Vallès Oriental gestiona del servei escolar de transport de 
obligatori i no obligatori, així com els ajuts individuals per desplaçament.  Concretament, el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental gestiona el servei escolar de transport que es pugui 
oferir, quan les necessitats d’escolarització en un determinat municipi així ho aconsellin i 
d’acord amb les consignacions pressupostàries existents, a l’alumnat que cursi el segon cicle 
d’educació infantil que hagi de desplaçar-se fora del seu municipi de residència o que s’hagi 
de desplaçar a centres docents del mateix municipi, però distants del seu lloc de residència, i 
a l’alumnat d’educació obligatòria que s’hagi de desplaçar a centres docents del mateix 
municipi però distants del seu lloc de residència.  

 
L’alumnat d’ensenyaments postobligatoris no universitaris només podran utilitzar el servei si 
existeixen places lliures; aquests ho hauran de sol·licitar i requerirà l’autorització prèvia per 
part dels Serveis Territorials d’Ensenyament. Aquesta autorització serà vàlida en tant 
existeixin places lliures i podrà renovar-se en funció de la disponibilitat de places lliures.  

  

II. Que l’Ajuntament de Campins, en endavant l’AJUNTAMENT, ha sol·licitat al Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, en endavant, el CONSELL COMARCAL, col·laboració per a la 
prestació del servei de transport escolar no obligatori de l’alumnat d’ensenyaments 
postobligatoris de Campins a l’Institut del Baix Montseny de Sant Celoni.  

 

III. Que el 21 de març de 2018, la Comissió de Govern del CONSELL COMARCAL va aprovar un 
preu públic per la utilització de les places lliures de les rutes de transport escolar no obligatori 
prestades pel Consell Comarcal del Vallès Oriental pels alumnes de postobligatori (batxillerat 
i cicles formatius), dels instituts de La Vall del Tenes, de Santa Eulàlia de Ronçana; Institut 
Baix Montseny, de Sant Celoni; Institut Sant Celoni, de Sant Celoni; Institut Lliçà d'Amunt i 
Institut Hipàtia d'Alexandria, de Lliçà d'Amunt; Institut Marta Mata i Vinyes Velles, de 
Montornès del Vallès; Institut Vilamajor, de Sant Pere de Vilamajor i resta d'instituts.  



 
 
 
 

 

    
El CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen interès a subscriure aquest conveni en matèria 
de transport escolar que subjecten a les següents   
  
  

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES  
  

I. El conveni de 24 de maig de 2016, de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya relatiu a la 
delegació de competències quan a la gestió del Servei escolar de transport i del Servei 
escolar de menjador. 
 

II. L’ACORD 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. 
 

III. El Reglament del transport escolar del Consell Comarcal del Vallès Oriental aprovat 
inicialment el 20 de març de 2019 i de forma definitiva el 25 de setembre de 2019 pel Ple 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona el 7 d’octubre de 2019, d’ara en endavant el REGLAMENT.  

 
IV. 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.  

 
V. L’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya preveu que les administracions públiques 
catalanes, els organismes i les entitats públiques poden delegar les competències de la 
seva titularitat a altres administracions o entitats en els termes que estableix la normativa 
sectorial d’aplicació.  

 
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.  

 
VIII. 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.   
 

IX. L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
disposa que és competència de les entitats locals la gestió, recaptació i inspecció dels 
seus tributs, sens perjudici de les delegacions que poden atorgar a favor de les entitats 
locals d’àmbit superior o de les respectives Comunitats Autònomes, i de les  formules de 
col·laboració amb altres entitats locals, amb les comunitats autònomes o amb l’Estat, 
d’acord amb el que estableixi la legislació de l’Estat. 
 

X. Els articles 7.1 i 8.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que fa al règim de delegació de 
competència per a la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i demés 
ingressos de dret públic propis de les entitats locals.  

 
XI. L’article 8.b) del Reglament general de Recaptació, aprovat per Reial Decret  939/2005, 

de 29 de juliol pel que fa al règim jurídic de la recaptació de la hisenda pública.  



 
 
 
 

 

  
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  

  
Aquest conveni té per objecte el següent:  

  
a) Establir el marc de col·laboració entre el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT per a la 

prestació del servei de transport escolar no obligatori per l’alumnat d’ensenyaments 
postobligatoris de Campins a l’Institut Baix Montseny de Sant Celoni, d’ara endavant INSTITUT, 
d’acord amb el REGLAMENT.  
 

b) Delegar per part del CONSELL COMARCAL en l’AJUNTAMENT les competències de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar 
no obligatori per l’alumnat d’ensenyaments postobligatoris de Campins a l’INSTITUT.  

  
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL   
  
El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions següents:  

  
a) Tramitar les altes i les baixes del servei de transport escolar no obligatori per l’alumnat 

d’ensenyaments postobligatoris de Campins a l’Institut Baix Montseny de Sant Celoni que 
l’AJUNTAMENT faciliti, d’acord amb el REGLAMENT.  

  
La denegació, l’atorgament, la prestació del servei als alumnes i qualsevol altre aspecte del 
servei o en relació amb aquest ha de fer-se d’acord amb allò establert al REGLAMENT.  

 
b) Transmetre i coordinar les informacions necessàries pel bon desenvolupament del servei de 

transport escolar no obligatori per l’alumnat d’ensenyaments postobligatoris de Campins a 
l’INSTITUT amb tots els agents implicats: l’empresari contractista del servei escolar de transport, 
l’empresari contractista del servei d’acompanyament del transport escolar, el centre educatiu, les 
famílies i l’AJUNTAMENT, entre d’altres.  

  
c) Dur a terme el seguiment de la utilització del servei de transport escolar no obligatori per part 

dels usuaris.  
  
d) Coordinar-se amb el centre educatiu per la relació diària del servei de transport escolar no 

obligatori. 
 

e) Convocar i participar en la comissió de seguiment prevista en aquest conveni. 
 
 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT  
  
L’AJUNTAMENT es compromet a:  
  
a) Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per prestar satisfactòriament el servei de 

transport escolar no obligatori per l’alumnat d’ensenyaments postobligatoris de Campins a 
l’INSTITUT.  
 

b) Executar les competències delegades de gestió, liquidació, inspecció i recaptació del preu públic 
per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori per l’alumnat d’ensenyaments 
postobligatoris de Campins a l’INSTITUT en els termes previstos al pacte cinquè d’aquest 
conveni.  

 



 
 
 
 

 

c) Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte quart següent.  
 

d) Participar en la comissió de seguiment prevista en aquest conveni. 
  
 

Quart. Règim econòmic  
 
1. L’AJUNTAMENT abona al CONSELL COMARCAL la quantitat derivada de l’ús de les places 

lliures de la ruta de transport escolar no obligatori prestada per a l'alumnat d'ensenyaments 
postobligatoris (batxillerat i cicles formatius) de Campins a l’INSTITUT, per al curs escolar 2022-
2023, en dues parts iguals:  
  

a) El primer abonament es fa no més enllà del 31 de desembre del 2022 i es correspon amb la 
meitat del preu públic (161,92 €) pel nombre d’alumnes que el Consell Comarcal hagi 
comunicat com a donats d’alta en el transport en el primers dies del mes desembre de 2022. 

 
b) El segon abonament es fa no més enllà del 28 febrer del 2023 i es correspon amb la meitat 

del preu públic (161,92 €) pel nombre d’alumnes que el Consell Comarcal hagi comunicat 
com a donats d’alta en el transport en el primers dies del mes febrer del 2023. 

 
2. 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.  

 

Cinquè. Delegació de competències  

  
Per mitjà d’aquest conveni es formalitza la delegació de les competències de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori 
per l'alumnat d'ensenyaments postobligatoris de Campins a l’INSTITUT, d’acord amb les funcions 
següents:  
  

a) Realitzar actuacions d’informació i assistència als contribuents  
b) Realitzar liquidacions per a determinar els deutes tributaris  
c) Elaborar i emetre padrons i documents cobratoris  
d) Revisar i comprovar les declaracions i autoliquidacions presentades  
e) Practicar notificacions col·lectives en rebuts i notificacions individuals en les liquidacions per 

ingrés directe  
f) Dictar la provisió de constrenyiment  
g) Recaptar els deutes, tant en període voluntari com executiu  
h) Liquidar interessos de demora  
i) Resoldre els expedients de devolució d'ingressos indeguts  
j) Realitzar les funcions d’inspecció  
k) Qualificar les infraccions i imposar sancions tributàries  
l) Resoldre els recursos que s'interposin contra els actes anteriors  
m) Realitzar qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors  

 
 

Sisè. Vigència  
  
Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes en el curs 
escolar 2022-2023, coincidint llur finalització amb l’acabament d’aquest curs.  
  
Setè. 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; i a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, pel que fa al règim 
jurídic dels convenis.  



 
 
 
 

 

 
Vuitè. 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 per formar part d’aquesta 
comissió.  

 
Novè. Publicació  
  
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, la 
formalització d’aquest conveni i la delegació de competències.   
 
Desè. Règim de modificació del conveni 
 
1. Les parts signants del conveni poden proposar-ne modificacions. La modificació del conveni 

requereix el consentiment exprés de les parts.  
 

2. El procediment a seguir per a la modificació del conveni és el següent:  
 

a) La part que proposa la modificació ha de presentar al registre de l’altra part llur proposta de 
modificació amb la definició i la concreció d’allò que es proposa.  

b) Si és el cas, es procedeix a la negociació i redacció de l’esborrany del document de modificació 
del conveni en seu de Comissió de seguiment. 

c) Si és el cas, les parts aproven el document de modificació del conveni pels òrgans competents 
respectius.     

d) Si és el cas, les parts signen el document de modificació del conveni. 
 
Onzè. 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  
 
 
Dotzè. 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 aquesta conveni amb l’assistència de les secretàries que 
en donen fe.” 

 
2. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització del conveni de 

col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Campins. 
 

3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Campins.” 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 05.05 de la videoacta. 
 

http://videoacta.vallesoriental.cat/?pleno=20220928&punto=2


 
 
 
 

 

El president 
 
Alguna paraula? Passem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 29 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
3. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei de 
transport escolar no obligatori per l'alumnat d'ensenyaments postobligatoris amb 
l'Ajuntament de Fogars de Montclús i per a la delegació de competències en matèria 
de la gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació del preu públic per a la prestació 
del servei de transport escolar per al curs 2022-2023. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea d’Educació, de 21 de setembre de 2022, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 16 de setembre de 2022, Josefa Recio Corral, cap de l'Àrea de Serveis Personals, ha 

emès l’informe següent: 
 

“RELACIÓ DE FETS 
 

1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental té delegada per part del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la competència de gestió del servei escolar 
de transport de obligatori i no obligatori, així com els ajuts individuals per desplaçament.  
 

2. Concretament, el Consell Comarcal del Vallès Oriental assumeix la competència delegada 
pel Departament d’Ensenyament de la gestió del servei escolar de transport que es pugui 
oferir, quan les necessitats d’escolarització en un determinat municipi així ho aconsellin i 
d’acord amb les consignacions pressupostàries existents, a l’alumnat que cursi el segon 
cicle d’educació infantil que hagi de desplaçar-se fora del seu municipi de residència o que 
s’hagi de desplaçar a centres docents del mateix municipi, però distants del seu lloc de 
residència, i a l’alumnat d’educació obligatòria que s’hagi de desplaçar a centres docents 
del mateix municipi però distants del seu lloc de residència. 

 
3. Els alumnes d’ensenyaments postobligatoris no universitaris només podran utilitzar el 

servei si existeixen places lliures; aquests ho hauran de sol·licitar i requerirà l’autorització 
prèvia per part dels Serveis Territorials d’Ensenyament. Aquesta autorització serà vàlida en 
tant existeixin places lliures i podrà renovar-se en funció de la disponibilitat de places 
lliures. 

 
4. Aquesta col·laboració representa que en el cas que hagi places lliures de les rutes de 

transport escolar no obligatori prestades pel Consell Comarcal del Vallès Oriental els 
alumnes de postobligatori (batxillerat i cicles formatius) en podran fer ús. 

 
5. Que el 21 de març de 2018, la Comissió de Govern del CONSELL COMARCAL va aprovar 

un preu públic per la utilització de les places lliures de les rutes de transport escolar no 
obligatori prestades pel Consell Comarcal del Vallès Oriental pels alumnes de postobligatori 
(batxillerat i cicles formatius), dels instituts de La Vall del Tenes, de Santa Eulàlia de 
Ronçana; Institut Baix Montseny, de Sant Celoni; Institut Sant Celoni, de Sant Celoni; 
Institut Lliça d'Amunt i Institut Hipàtia d'Alexandria, de Lliça d'Amunt; Institut Marta Mata i 
Vinyes Velles, de Montornès del Vallès; Institut Vilamajor, de Sant Pere de Vilamajor i resta 
d'instituts. 

 
6. El Consell Comarcal del Vallès Oriental,  en el Ple de 29 de setembre de 2021, va aprovar 

el contingut i la signatura d’un conveni per a la prestació del servei de transport escolar no 



 
 
 
 

 

obligatori per als alumnes de postobligatoris amb l’Ajuntament de Fogars de Montclús per 
al curs escolar 2021-2022. Aquest  conveni no preveu la possibilitat de pròrroga.  

 
7. El de 26 de juliol de 2022, registre d’entrada número E2022012437 del Consell, 

l’Ajuntament de Fogars de Montclús ha sol·licitat al Consell Comarcal del Vallès Oriental 
col·laboració per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de 
postobligatoris de Fogars de Montclús a l’Institut Baix Montseny, manifestant de forma 
expressa la voluntat d’establir un nou conveni. 

 
8. Que és de l’interès d’ambdues parts col·laborar per a la prestació del servei escolar 

esmentat a la manifestació anterior. 
 

9. En aquest sentit el Consell Comarcal s’encarregarà de:  
 

a) Contractar el servei de transport escolar no obligatori i fer el seguiment i control del 
contracte que en resulti. 

 
b) Contractar el servei d’acompanyament del servei de transport escolar no obligatori i fer 

el seguiment i control del contracte que en resulti. 
 

c) Recepcionar, gestionar i tramitar les altes i les baixes del servei de transport escolar no 
obligatori per als alumnes de postobligatoris del municipi. 

 
d) Transmetre i coordinar les informacions necessàries pel bon desenvolupament del 

servei de transport escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris de Fogars 
de Montclús a l’INSTITUT amb tots els agents implicats: l’empresari contractista del 
servei escolar de transport, l’empresari contractista del servei d’acompanyament del 
transport escolar, el centre educatiu, les famílies i l’AJUNTAMENT, entre d’altres. 

 
e) Dur a terme el seguiment de la utilització del servei de transport escolar no obligatori 

per part dels usuaris. 
 

f) Coordinar-se amb el centre educatiu per la relació diària del servei de transport escolar 
no obligatori. 

 
 
10. L’Ajuntament s’encarregarà de:  

 
1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per prestar satisfactòriament el 

servei de transport escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris de Fogars 
de Montclús a l’INSTITUT. 

 
2. Executar les competències delegades de gestió, liquidació, inspecció i recaptació del 

preu públic per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori per als 
alumnes de postobligatoris de Fogars de Montclús a l’INSTITUT en els termes 
previstos en el conveni. 

 
3. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que  derivada de l’ús de les places lliures 

de la ruta de transport escolar no obligatori prestada per als alumnes de postobligatori 
(batxillerat i cicles formatius), per al curs escolar 2022-2023, en el compte corrent de 
BBVA número ES71 0182 6035 40 0201600889, en dos parts iguals: 

 
 

a) El primer abonament s’efectuarà abans del 22 de desembre de 2022 i es 
correspondrà amb la meitat del preu públic (161,92 €) pel nombre d’alumnes que el 
Consell Comarcal hagi comunicat un com donats d’alta en el transport en el primers 
dies del mes desembre.  

 
b) El segon abonament es farà abans del 26 de febrer de l’any 2023 i es correspondrà 

amb la meitat del preu públic (161,92 €) pel nombre d’alumnes que el Consell 



 
 
 
 

 

Comarcal hagi comunicat com donats d’alta en el transport en el primers dies del mes 
febrer del 2023. 

 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
a. Establir un conveni per articular el marc de col·laboració entre el CONSELL COMARCAL a 

l’AJUNTAMENT per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori pels alumnes 
de postobligatoris de Fogars de Monclús, escolaritzats a l’Institut Baix Montseny de Sant 
Celoni, per al curs 2022-2023. 

 

b. Delegar per part del CONSELL COMARCAL en l’AJUNTAMENT les competències de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació del preu públic per a la prestació del servei de transport 
escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris de Fogars de Monclús escolaritzats 
a l’Institut Baix Montseny de Sant Celoni.” 

 
 

2. El 21 de setembre 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 de 24 de maig de 2016, de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès 

Oriental i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya relatiu a la 
delegació de competències quan a la gestió del Servei escolar de transport i del Servei 
escolar de menjador. 

 
2. L’ACORD 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. 
 

3. El Reglament del transport escolar del Consell Comarcal del Vallès Oriental aprovat 
inicialment el 20 de març de 2019 i de forma definitiva el 25 de setembre de 2019 pel Ple 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona el 7 d’octubre de 2019.  

 
4. El 21 de març de 2018, la Comissió de Govern del CONSELL COMARCAL va aprovar 

un preu públic per la utilització de les places lliures de les rutes de transport escolar no 
obligatori prestades pel Consell Comarcal del Vallès Oriental pels alumnes de 
postobligatori (batxillerat i cicles formatius), dels instituts de La Vall del Tenes, de Santa 
Eulàlia de Ronçana; Institut Baix Montseny, de Sant Celoni; Institut Sant Celoni, de Sant 
Celoni; Institut Lliça d'Amunt i Institut Hipàtia d'Alexandria, de Lliça d'Amunt; Institut 
Marta Mata i Vinyes Velles, de Montornès del Vallès; Institut Vilamajor, de Sant Pere de 
Vilamajor i resta d'instituts. 

 
5. 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. 

 
6. L’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya preveu que les administracions públiques 
catalanes, els organismes i les entitats públiques poden delegar les competències de la 
seva titularitat a altres administracions o entitats en els termes que estableix la normativa 
sectorial d’aplicació. 

 



 
 
 
 

 

7. 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. 

 
8. 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. 

 
9. 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.  
 

10. L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
disposa que és competència de les entitats locals la gestió, recaptació i inspecció dels 
seus tributs, sens perjudici de les delegacions que poden atorgar a favor de les entitats 
locals d’àmbit superior o de les respectives Comunitats Autònomes, i de les  formules de 
col·laboració amb altres entitats locals, amb les comunitats autònomes o amb l’Estat, 
d’acord amb el que estableixi la legislació de l’Estat. 

 
11. Els articles 7.1 i 8.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 

per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que fa al règim de delegació de 
competència per a la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i demés 
ingressos de dret públic propis de les entitats locals. 

 
12. L’article 8.b) del Reglament general de Recaptació, aprovat per Reial Decret  939/2005, 

de 29 de juliol, pel que fa al règim jurídic de la recaptació de la hisenda pública. 
 

13. 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. 

 
14. L’article 179.1.b) del TRLMRLC estableix que és necessari l’informe previ del secretari o 

secretària de la corporació i, si s’escau, de l’interventor o interventora, o de qui legalment 
els substitueixi, per a adoptar els acords següents: …Sempre que es tracta de matèries 
per a les quals la llei exigeix un quòrum de votació especial.  

 
15. En el mateix sentit, l’article 3 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es 

regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter 
nacional, quan disposa que la funció d’assessorament legal preceptiu comprèn: 
…L’emissió d’informe previ sempre que es tracti d’assumptes l’aprovació dels quals 
requereixi una majoria absoluta del número legal dels membres de la corporació o 
qualsevol altre majoria qualificada. 



 
 
 
 

 

 
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 

del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Fogars de Montclús per a la prestació del servei de 
transport escolar no obligatori per l'alumnat d'ensenyaments postobligatoris de Fogars de 
Montclús matriculats a l’Institut Baix Montseny de Sant Celoni i per a la delegació de 
competències en matèria de la gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació del preu 
públic per a la prestació del servei de transport escolar, d’acord amb el contingut 
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, senyora Núria Caellas Puig.  

  
I de l’altra, el senyor Albert Rovira Rovira, alcalde-president de l’Ajuntament de Fogars de 
Montclús, assistit per la secretària de la corporació, senyora Maria del Pilar Pérez Raposo.  

  
  

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-president, en nom i representació de l’Ajuntament de Fogars de Montclús, en virtut del 
que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en 
la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 de setembre.  

  
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 el Consell Comarcal del Vallès Oriental gestiona del servei escolar de transport de 
obligatori i no obligatori, així com els ajuts individuals per desplaçament.  Concretament, el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental gestiona el servei escolar de transport que es pugui 
oferir, quan les necessitats d’escolarització en un determinat municipi així ho aconsellin i 
d’acord amb les consignacions pressupostàries existents, a l’alumnat que cursi el segon 
cicle d’educació infantil que hagi de desplaçar-se fora del seu municipi de residència o que 
s’hagi de desplaçar a centres docents del mateix municipi, però distants del seu lloc de 
residència, i a l’alumnat d’educació obligatòria que s’hagi de desplaçar a centres docents 
del mateix municipi però distants del seu lloc de residència.  

 
L’alumnat d’ensenyaments postobligatoris no universitaris només podran utilitzar el servei si 
existeixen places lliures; aquests ho hauran de sol·licitar i requerirà l’autorització prèvia per 
part dels Serveis Territorials d’Ensenyament. Aquesta autorització serà vàlida en tant 
existeixin places lliures i podrà renovar-se en funció de la disponibilitat de places lliures.  

  



 
 
 
 

 

II. Que l’Ajuntament de Fogars de Montclús, en endavant l’AJUNTAMENT, ha sol·licitat al 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant, el CONSELL COMARCAL, col·laboració 
per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori per l'alumnat d'ensenyaments 
postobligatoris de Fogars de Montclús a l’Institut Baix Montseny de Sant Celoni.  
 

III. Que el 21 de març de 2018, la Comissió de Govern del CONSELL COMARCAL va aprovar un 
preu públic per la utilització de les places lliures de les rutes de transport escolar no obligatori 
prestades pel Consell Comarcal del Vallès Oriental per l'alumnat d'ensenyaments 
postobligatoris (batxillerat i cicles formatius), dels instituts de La Vall del Tenes, de Santa 
Eulàlia de Ronçana; Institut Baix Montseny, de Sant Celoni; Institut Sant Celoni, de Sant 
Celoni; Institut Lliçà d'Amunt i Institut Hipàtia d'Alexandria, de Lliçà d'Amunt; Institut Marta 
Mata i Vinyes Velles, de Montornès del Vallès; Institut Vilamajor, de Sant Pere de Vilamajor i 
resta d'instituts.  

    
El CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen interès a subscriure aquest conveni en matèria 
de transport escolar que subjecten a les següents   
  
  

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES  
  
I. El conveni de 24 de maig de 2016, de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès 

Oriental i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya relatiu a la delegació 
de competències quan a la gestió del Servei escolar de transport i del Servei escolar de 
menjador. 
 

II. L’ACORD 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. 

 
III. El Reglament del transport escolar del Consell Comarcal del Vallès Oriental aprovat 

inicialment el 20 de març de 2019 i de forma definitiva el 25 de setembre de 2019 pel Ple del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona el 7 d’octubre de 2019, d’ara en endavant el REGLAMENT.  

 
IV. 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.  

 
V. L’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya preveu que les administracions públiques catalanes, 
els organismes i les entitats públiques poden delegar les competències de la seva titularitat a 
altres administracions o entitats en els termes que estableix la normativa sectorial d’aplicació.  

 
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.  

 
VIII. 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.   
 

IX. L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, disposa 
que és competència de les entitats locals la gestió, recaptació i inspecció dels seus tributs, 



 
 
 
 

 

sens perjudici de les delegacions que poden atorgar a favor de les entitats locals d’àmbit 
superior o de les respectives Comunitats Autònomes, i de les  formules de col·laboració amb 
altres entitats locals, amb les comunitats autònomes o amb l’Estat, d’acord amb el que 
estableixi la legislació de l’Estat. 
 

X. Els articles 7.1 i 8.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que fa al règim de delegació de competència 
per a la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i demés ingressos de dret públic 
propis de les entitats locals.  

 
XI. L’article 8.b) del Reglament general de Recaptació, aprovat per Reial Decret  939/2005, de 29 

de juliol pel que fa al règim jurídic de la recaptació de la hisenda pública.  
  
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  

  
Aquest conveni té per objecte el següent:  

  
a) Establir el marc de col·laboració entre el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT per a la 

prestació del servei de transport escolar no obligatori per l'alumnat d'ensenyaments 
postobligatoris de Fogars de Montclús a l’Institut Baix Montseny de Sant Celoni, d’ara endavant 
l’INSTITUT, d’acord amb el REGLAMENT.  
 

b) Delegar per part del CONSELL COMARCAL en l’AJUNTAMENT les competències de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar 
no obligatori per l'alumnat d'ensenyaments postobligatoris de Fogars de Montclús a l’INSTITUT.  

  
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL   
  
El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions següents:  

  
a) Tramitar les altes i les baixes del servei de transport escolar no obligatori per l’alumnat 

d’ensenyaments postobligatoris de Fogars de Montclús a l’Institut Baix Montseny de Sant Celoni 
que l’AJUNTAMENT faciliti, d’acord amb el REGLAMENT.  

  
La denegació, l’atorgament, la prestació del servei als alumnes i qualsevol altre aspecte del servei 
o en relació amb aquest ha de fer-se d’acord amb allò establert al REGLAMENT.  

 
b) Transmetre i coordinar les informacions necessàries pel bon desenvolupament del servei de 

transport escolar no obligatori per l’alumnat d’ensenyaments postobligatoris de Fogars de 
Montclús a l’INSTITUT amb tots els agents implicats: l’empresari contractista del servei escolar de 
transport, l’empresari contractista del servei d’acompanyament del transport escolar, el centre 
educatiu, les famílies i l’AJUNTAMENT, entre d’altres.  
 

c) Dur a terme el seguiment de la utilització del servei de transport escolar no obligatori per part dels 
usuaris.  
 

d) Coordinar-se amb el centre educatiu per la relació diària del servei de transport escolar no 
obligatori. 
 

e) Convocar i participar en la comissió de seguiment prevista en aquest conveni. 
  
 



 
 
 
 

 

Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT  
  
L’AJUNTAMENT es compromet a:  
  
a) Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per prestar satisfactòriament el servei de 

transport escolar no obligatori per l'alumnat d'ensenyaments postobligatoris de Fogars de 
Montclús a l’INSTITUT.  
 

b) Executar les competències delegades de gestió, liquidació, inspecció i recaptació del preu públic 
per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori per l'alumnat d'ensenyaments 
postobligatoris de Fogars de Montclús a l’INSTITUT en els termes previstos al pacte cinquè 
d’aquest conveni.  

  
c) Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte quart següent.  

 
d) Participar en la comissió de seguiment prevista en aquest conveni. 

 
 

Quart. Règim econòmic  
 

1. L’AJUNTAMENT abona al CONSELL COMARCAL la quantitat derivada de l’ús de les places 
lliures de la ruta de transport escolar no obligatori prestada per l'alumnat d'ensenyaments 
postobligatoris (batxillerat i cicles formatius), per al curs escolar 2022-2023, en dues parts 
iguals:  
 

a) El primer abonament es fa abans del 22 de desembre de 2022 i es correspon amb la 
meitat del preu públic (161,92 €) pel nombre d’alumnes que el Consell Comarcal hagi 
comunicat com a donats d’alta en el transport en el primers dies del mes desembre de 
2022. 
 

b) El segon abonament es fa abans del 26 de febrer de l’any 2023 i es correspon amb la 
meitat del preu públic (161,92 €) pel nombre d’alumnes que el Consell Comarcal hagi 
comunicat com a donats d’alta en el transport en el primers dies del mes febrer del 
2023. 

 
2. 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.  

 
 

Cinquè. Delegació de competències  
  
Per mitjà d’aquest conveni es formalitza la delegació de les competències del CONSELL 
COMARCAL a l’AJUNTAMENT per a la gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació del preu 
públic per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori per l'alumnat d'ensenyaments 
postobligatoris de Fogars de Montclús a l’INSTITUT, d’acord amb les funcions següents:  
  

a) Realitzar actuacions d’informació i assistència als contribuents  
b) Realitzar liquidacions per a determinar els deutes tributaris  
c) Elaborar i emetre padrons i documents cobratoris  
d) Revisar i comprovar les declaracions i autoliquidacions presentades  
e) Practicar notificacions col·lectives en rebuts i notificacions individuals en les liquidacions per 

ingrés directe  
f) Dictar la provisió de constrenyiment  
g) Recaptar els deutes, tant en període voluntari com executiu  
h) Liquidar interessos de demora  
i) Resoldre els expedients de devolució d'ingressos indeguts  
j) Realitzar les funcions d’inspecció  
k) Qualificar les infraccions i imposar sancions tributàries  
l) Resoldre els recursos que s'interposin contra els actes anteriors  



 
 
 
 

 

m) Realitzar qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors  
 
 

Sisè. Vigència  
  
Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes en el curs 
escolar 2022-2023, coincidint llur finalització amb l’acabament d’aquest curs.  
  
 
Setè. 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; i a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, pel que fa al règim 
jurídic dels convenis.  
 
Vuitè. 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 per formar part d’aquesta 
comissió.  

 
 
Novè. Publicació  
  
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, la 
formalització d’aquest conveni i la delegació de competències.   
 

 
Desè. Règim de modificacions del conveni 
 
1. Les parts signants del conveni poden proposar-ne modificacions. La modificació del conveni 

requereix el consentiment exprés de les parts.  
 

2. El procediment a seguir per a la modificació del conveni és el següent:  
 

a) La part que proposa la modificació ha de presentar al registre de l’altra part llur proposta de 
modificació amb la definició i la concreció d’allò que es proposa.  

b) Si és el cas, es procedeix a la negociació i redacció de l’esborrany del document de modificació 
del conveni en seu de Comissió de seguiment. 

c) Si és el cas, les parts aproven el document de modificació del conveni pels òrgans competents 
respectius.     

d) Si és el cas, les parts signen el document de modificació del conveni. 
 
 
Onzè. 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.  
  
 
Dotzè. 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 aquesta conveni amb l’assistència de les secretàries que 
en donen fe.” 

 
 

2. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització del conveni de 
col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Fogars de 
Montclús. 
 

3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Fogars de Montclús.” 
 

Aquest punt es troba enregistrat al minut 06.05 de la videoacta. 
 
El president 
 
Alguna paraula? Passem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 29 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
4. Aprovar les bases reguladores dels processos de selecció de determinats llocs de 
treball temporals. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 21 de setembre de 2022, que és el 
que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS:  
 
1. El 16 de setembre de 2022 el senyor Oscar Frias i Pérez, cap de l’Àrea de Persones i 

Valors ha emès l’informe en relació amb les base si convocatòria de processos de 
selecció temporals següents:  

 
GERÈNCIA, SERVEI DE MILLORA I ESTRATÈGIA CORPORATIVA  
 

 Un/a plaça de tècnic/a de gestió, del grup de classificació A2, escala administració 
general, subescala tècnica de gestió, de la plantilla de personal de funcionaris interins 
per programes temporals per al foment de l’associacionisme en els Polígons d’activitat 
econòmica, del Consell Comarcal adscrit a la Gerència, Servei de Millora i Estratègia 
Corporativa.  
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 
 

http://videoacta.vallesoriental.cat/?pleno=20220928&punto=3


 
 
 
 

 

 Una plaça de tècnic/a superior de Medi Ambient del grup de classificació A1, subescala 
tècnica superior, administració general de la plantilla dels funcionaris interins per 
programes temporals del Consell Comarcal, de l’Àrea Medi Ambient i Territori.  
 

 Dues places de tècnic/a superior de Salut del grup de classificació A1, subescala 
tècnica superior, administració general de la plantilla dels funcionaris interins per 
programes temporals del Consell Comarcal, de l’Àrea Medi Ambient i Territori (Un lloc 
per l’assistència tècnica en matèria de Salut als municipis Caldes de Montbui, Cardedeu 
i la Roca del Vallès; i el segon lloc per l’assistència tècnica en matèria de Salut a Les 
Franqueses del Vallès).  
 
ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT 
 

 Una plaça d’administratiu/va del grup de classificació C1, escala administració general, 
subescala administrativa, de la plantilla del personal funcionaris interíns per programes 
temporals del Consell Comarcal, adscrita als Serveis Bàsics d’Atenció Social Caldes de 
Montbui l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat.  

 Un/a plaça de tècnic/a de gestió Referent de dependència i promoció de l’autonomia 
personal, del grup de classificació A2, escala administració general, subescala tècnica 
de gestió, de la plantilla de personal funcionari interí per programes temporals (Fitxa 51 
Contracte Programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració 
entre el Departament de Drets Socials i el Consell Comarcal del Vallès) de l’Àrea de 
Polítiques Socials i d’Igualtat. 

 Una plaça de tècnic/a d’infància i família, del grup de classificació A2, subescala tècnica 
de gestió, escala d’administració general, de la plantilla de personal funcionari interí per 
programes temporals del Consell Comarcal adscrita a l’Àrea de Polítiques Socials i 
d’Igualtat del Consell Comarcal (Serveis d’intervenció socioeducativa).  

 Una plaça de tècnic/a de gestió de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, del grup de 
classificació A2, subescala tècnica de gestió, escala d’administració general, de la 
plantilla de personal funcionari interí per programes temporals del Consell Comarcal 
adscrita a l’Àrea de Polítiques Socials I d’Igualtat del Consell Comarcal. (Gestió, 
prestació i seguiment dels projectes i serveis que es desenvolupen en el marc del 
Contracte Programa de Serveis Socials a l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat). 
 
ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 

 Una plaça a mitja jornada de tècnic/a de gestió, escala d’administració general, 
subescala tècnica de gestió, del grup de classificació A2, de la plantilla del personal 
funcionari interí per programes temporals del Consell Comarcal, adscrita a l’Àrea de 
Serveis Personals per dur a terme la coordinació i la gestió del programa de Benestar 
Emocional per a la Infància i l’Adolescència per al període de temps que va des del 
nomenament al 30 de juny de 2023.  

 
2. 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 es va publicar al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, de 14 de febrer de 2022, CVE 202210017413. 

 



 
 
 
 

 

3. El 21 de setembre de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 
ha dictaminat aquesta proposta amb els vots a favor dels grups comarcals Partit dels 
Socialistes de Catalunya - CP, Junts per Catalunya (Junts), En Comú Guanyem, 
Ciutadans i CUP Vallès Oriental – Alternativa Municipalista, i l’abstenció del Gru 
Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya. 

  
 
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 i els annexos que regularan determinats processos de selecció 
temporals. 

 
BASES REGULADORES DEL PROCESOS DE SELECCIÓ I PROVISIÓ DE 
DETERMINATS LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL TEMPORAL 
  
1. Objecte de les bases  

 
Aquestes bases reguladores dels processos selectius de les places temporals que es 
detallen a continuació. 
 
El procediment de selecció es regirà pel que disposen aquestes bases reguladores, i per la 
convocatòria pública, que correspon al president del Consell Comarcal en compliment del 
principi de publicitat. 
 
La convocatòria de cada procés selectiu de les places regulades per aquestes bases es farà 
mitjançant Decret de Presidència i es publicarà a través del Butlletí Oficial de la Província i al 
web del Consell Comarcal www.vallesoriental.cat.  
 
Els processos selectius regulats per aquestes bases són els de les places temporals 
següents:  
 
GERÈNCIA, SERVEI DE MILLORA I ESTRATÈGIA CORPORATIVA  
 

 Un/a plaça de tècnic/a de gestió, del grup de classificació A2, escala administració 
general, subescala tècnica de gestió, de la plantilla de personal de funcionaris 
interins per programes temporals per al foment de l’associacionisme en els 
Polígons d’activitat econòmica, del Consell Comarcal adscrit a la Gerència, Servei 
de Millora i Estratègia Corporativa.  

 
Nomenament de funcionari/ària interí/ina per programes temporals (Foment de 
l’associacionisme PAE) per un període de temps estimat de dotze mesos.  

 
SOU BRUT ANUAL ANY 2022: 32.825,02 € 

 
El sistema de selecció i provisió d’aquesta plaça serà per concurs oposició i torn lliure.  
 
Les tasques que es desenvoluparan en aquests llocs de treball seran en relació amb les 
funcions següents: 

 
1. Elaborar una diagnosi de l’estat de l’associacionisme als PAE del Vallès Oriental 
2. Analitzar i generar coneixement i informació sobre la dinàmica i evolució dels sectors 

industrials 
3. Recollir informació i completar bases de dades d’informació industrial: polígons 

d’activitat econòmica, empreses, recursos i serveis, etc 
4. Actualitzar el cens i el mapa d’associacions dels PAE del Vallès Oriental 
5. Coordinar-se amb els tècnics municipals de la comarca en tasques en relació amb 

l’associacionisme 
6. Donar suport i acompanyar als tècnics municipals en tasques en relació a 

l’associacionisme 
7. Col·laborar amb els tècnics municipals de la comarca en el desenvolupament de les 

tasques del pla de treball 
8. Desenvolupar accions de suport a la dinamització industrial: polígons d’activitat 

econòmica, plans sectorials, promoció industrial, reindustrialització,... 



 
 
 
 

 

9. Impulsar la creació d’una Xarxa d’associacions del Vallès Oriental, a l’àmbit comarcal 
10. Impulsar projectes col·laboratius d’àmbit supramunicipal que tinguin un interès 

transversal en les associacions 
11. Cercar informació estadística i tractar-la  
12. Atendre les peticions d’informació i consultes dels membres del grup de treball de 

polígons i dels membres de la Taula Vallès Oriental Avança. 
13. Redactar memòries 
14. Redactar informes tècnics 
15. En general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes. 

 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 
 

 Una plaça de tècnic/a superior de Medi Ambient del grup de classificació A1, 
subescala tècnica superior, administració general de la plantilla dels funcionaris 
interins per programes temporals del Consell Comarcal, de l’Àrea Medi Ambient i 
Territori.  

 
Nomenament funcionari/ària interí/ina per programes temporals (Assistència tècnica 
medi ambient) condicionat als convenis d’assistència tècnica en matèria de Medi 
Ambient amb els municipis de Gualba, la Roca del Vallès i Vallromanes. 

 
SOU BRUT ANUAL ANY 2022: 36.519,86 

 
Les tasques que es desenvoluparan en aquests llocs de treball seran en relació amb les 
funcions següents:  
 
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. Inspeccionar, controlar i supervisar la qualitat del medi i aquelles activitats i 
actuacions susceptibles d’afectar el medi ambient. 

3.  Realitzar la tramitació derivada dels expedients en l’àmbit del medi ambient. 
4. Elaborar, fer el seguiment i avaluar els programes, plans, estudis, informes tècnics, 

valoracions, normativa i activitats en l’àmbit del medi ambient.  
5. Dissenyar i impulsar accions d’educació i sensibilització en el coneixement i respecte 

al medi ambient. 
6. Coordinar, desenvolupar, gestionar i executar els plans, programes i actuacions que 

se li hagin assignat, sota els criteris i pautes establerts per a la seva execució.  
7. Assessorar i donar suport tècnic en matèria de medi ambient, tant a les corporacions 

a les quals presta serveis com a les institucions, organismes, empreses i usuaris en 
general.  

8. 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. 

9. Adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per donar compliment a 
la normativa vigent de tractament de dades de caràcter personal, així com mantenir 
el deure de secret i confidencialitat. 

 

 Dues places de tècnic/a superior de Salut del grup de classificació A1, subescala 
tècnica superior, administració general de la plantilla dels funcionaris interins per 
programes temporals del Consell Comarcal, de l’Àrea Medi Ambient i Territori (Un 
lloc per l’assistència tècnica en matèria de Salut als municipis Caldes de Montbui, 



 
 
 
 

 

Cardedeu i la Roca del Vallès; i el segon lloc per l’assistència tècnica en matèria 
de Salut a Les Franqueses del Vallès).  

 
Nomenaments com a funcionaris/àries interins/ines per programes  temporals 
(Assistència tècnica salut) condicionat als convenis d’assistència tècnica amb els 
diferents municipis.  

 
SALARI BRUT ANUAL PER L’ANY 2022: 36.519,86 € 

 
Les tasques que es desenvoluparan en aquests llocs de treball seran en relació amb les 
funcions següents:  
 
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. Inspeccionar, controlar i supervisar aquelles activitats i actuacions susceptibles 
d’afectar a la salut pública.  

3. Realitzar la tramitació derivada dels expedients en l’àmbit de la salut pública.  
4. Elaborar, fer el seguiment i avaluar els programes, plans, estudis, informes tècnics, 

valoracions, normativa i activitats en l’àmbit de la salut pública.  
5. Dissenyar i impulsar accions d’educació i sensibilització en el coneixement de la 

protecció i promoció de la salut pública.  
6. Coordinar, desenvolupar, gestionar i executar els plans, programes i actuacions que 

se li hagin assignat, sota els criteris i pautes establerts per a la seva execució.  
7. Assessorar i donar suport tècnic en matèria de la salut pública, tant a les 

corporacions a les quals presta serveis com a les institucions, organismes, empreses 
i usuaris en general.  

8. 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.  

9. Adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per donar compliment a 
la normativa vigent de tractament de dades de caràcter personal, així com mantenir 
el deure de secret i confidencialitat.  

 
ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT 
 

 Una plaça d’administratiu/va del grup de classificació C1, escala administració 
general, subescala administrativa, de la plantilla del personal funcionaris interíns 
per programes temporals del Consell Comarcal, adscrita als Serveis Bàsics 
d’Atenció Social Caldes de Montbui l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat.  

 
Nomenament com a funcionari/ària interí/ina per programes temporals (SSBB Caldes de 
Montbui) condicionat al Contracte programa i conveni amb els municipis.  

 
SOU BRUT ANUAL ANY 2022: 25.645,06 €. 

 
Les tasques que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran en relació amb les 
funcions següents: 
 
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. 

 

 Un/a plaça de tècnic/a de gestió Referent de dependència i promoció de 
l’autonomia personal, del grup de classificació A2, escala administració general, 
subescala tècnica de gestió, de la plantilla de personal funcionari interí per 
programes temporals (Fitxa 51 Contracte Programa 2022-2025 per a la coordinació, 
la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials i el Consell 
Comarcal del Vallès) de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat. 
 
Nomenament com a funcionari/ària interí/ina per programes temporals condicionat a la 
formalització del conveni entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de 
les Franqueses del Vallès i l’Ajuntament de Mollet del Vallès. 

 
El sistema de selecció i provisió d’aquesta plaça serà per concurs oposició i torn lliure.  
 
Les tasques que es desenvoluparan en aquests llocs de treball seran en relació amb les 
funcions següents: 
 
1. Coordinar la gestió del procés de reconeixement de dret a l’autonomia i protecció a la 

dependència pel que fa a les persones que viuen a la seva llar i a llarga estada 
sociosanitària i de salut mental i pla ces privades amb dret a prestació vinculada.  

2. Supervisar els municipis que conformen les ABSS resta del Vallès Oriental i les 
ABSS de les Franqueses del Vallès i Mollet del Vallès en el procés de 
desenvolupament de la dependència al territori pel que fa a les persones que viuen a 
la seva llar. 

3. Controlar el procés d’accés al sistema de la dependència de tots dels municipis que 
conformen les ABSS resta del Vallès Oriental i les ABSS de les Franqueses del 
Vallès i Mollet del Vallès. 

4. Donar suport als equips de valoració SEVAD (sessions amb serveis socials i salut, 
coordinació amb salut) 

5. Participar en les comissions dels equips de valoració de la dependència SEVAD 
6. Donar suport als professionals d’atenció primària de serveis socials competents en la 

tramitació del PIA dependència: informació, orientació´, assessorament, supervisió 
de casos, seguiments d’incidències.  

7. Realitzar formació continuada als professionals dels serveis socials de primària: 
desplegament llei de la dependència, nous criteris, incorporacions de grau i cartera 
serveis, canvis a documents, noves instruccions.  

8. Realitzar formació especifica del desplegament llei de la dependència a serveis 
específics: residencies i centres de dia gent gran, centres de disminuïts, àrea bàsica 
de salut, centres de salut mental, centres soci-sanitaris.  

9. Coordinar i controlar les gestions del procés del PIA 
10. Participar en projectes d’aprofundiment en models d’atenció. 
11. Participar en la dinàmica de treball i planificació de l’àmbit d’autonomia del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental. 
12. Les tasques s’hauran d’adequar als criteris  que per aquesta figura pugui establir el 

departament de Drets Socials. 



 
 
 
 

 

 

 Una plaça de tècnic/a d’infància i família, del grup de classificació A2, subescala 
tècnica de gestió, escala d’administració general, de la plantilla de personal 
funcionari interí per programes temporals del Consell Comarcal adscrita a l’Àrea 
de Polítiques Socials i d’Igualtat del Consell Comarcal (Serveis d’intervenció 
socioeducativa).  

 
Nomenament com a funcionari/ària interí/ina per programes temporal condicionat al 
Contracte programa de Serveis Socials. 

 
SOU BRUT ANUAL ANY 2022. 34.445,38 €. 

 
Les tasques que es desenvoluparan en aquests llocs de treball seran en relació amb les 
funcions següents: 

 
1. Planificar, gestionar i donar suport en la implementació dels serveis d’intervenció 

socioeducativa per infants i adolescents de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials (SIS) 
2. Donar suport en el diagnòstic, disseny i definició de programes o projectes de 

prevenció o atenció de la infància i l’adolescència en risc. 
3. Donar suport als Serveis socials bàsics d’atenció social de l’ABSS resta del Vallès 

Oriental en la intervenció tècnica en infància. 
4. Donar suport als Serveis socials bàsics d’atenció social de l’ABSS resta del Vallès 

Oriental en la definició i implementació de serveis o programes de prevenció o 
atenció de la infància i adolescència en risc. 

5. Realitzar el seguiment de la infància en risc de l’ABSS resta del Vallès Oriental. 
 

 Una plaça de tècnic/a de gestió de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, del grup 
de classificació A2, subescala tècnica de gestió, escala d’administració general, de 
la plantilla de personal funcionari interí per programes temporals del Consell 
Comarcal adscrita a l’Àrea de Polítiques Socials I d’Igualtat del Consell Comarcal. 
(Gestió, prestació i seguiment dels projectes i serveis que es desenvolupen en el 
marc del Contracte Programa de Serveis Socials a l’Àrea de Polítiques Socials i 
d’Igualtat). 

 
Nomenament com a funcionari/ària interí/ina per programes temporals condicionat al 
Contracte programa i el Programa Concerta de la XBMQ. 

 
SOU BRUT ANUAL ANY 2022: 34.445,38 €.  

 
Les tasques que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran en relació amb les 
funcions següents: 

 
1. Donar suport tècnic en la gestió, prestació i seguiment dels projectes i serveis que es 

desenvolupen en cada un dels següents àmbits de l’Àrea de Polítiques Socials i 
d’Igualtat: 

 
- Àmbit dels Serveis Socials Bàsics: 
- ABSS 
- Gestió i prestació SBAS 
- Àmbit d’Autonomia: 
- Transport adaptat 
- Servei d’Ajuda a domicili 
- Dependència 
- Gent Gran 



 
 
 
 

 

- Infància i famílies: 
- Suport en la implementació de les accions de millora en la resposta a les 

competències dels ens locals en l’atenció de la infància i adolescència en risc 
- Suport tècnic i de gestió en els altres àmbits en funció de les necessitats: 
- Infància i família 
- Cohesió social 
- Polítiques d’Igualtat i atenció a la diversitat. 
- Suport tècnic i de gestió en d’altres projectes o serveis que es puguin 

implementar en els diferents àmbits de l’àrea. 
 

2. Donar suport al seguiment econòmic i de gestió de les línies anteriors. Entre d’altres 
respecte a: 

 
- Licitacions dels serveis, seguiment dels contractes, coordinacions amb les 

empreses proveïdores dels serveis. 
- El Contracte Programa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
- Justificacions i memòries dels Contractes Programes. 
- Control del pressupost i despeses dels serveis. 
- Sol·licitud de subvencions de la Diputació de Barcelona, implementació de les 

accions, seguiment, justificacions i memòries d’aquests recursos. 
- Elaboració de propostes de millora en relació als circuits, a les metodologies, als 

processos i als serveis que presta el Consell Comarcal. 
- Elaboració d’informes, actes i altres documents administratius. 
- Suport en el seguiment econòmic i de gestió en d’altres projectes o serveis que 

es puguin implementar en els diferents àmbits de l’àrea. 
 
ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 

 Una plaça a mitja jornada de tècnic/a de gestió, escala d’administració general, 
subescala tècnica de gestió, del grup de classificació A2, de la plantilla del 
personal funcionari interí per programes temporals del Consell Comarcal, adscrita 
a l’Àrea de Serveis Personals per dur a terme la coordinació i la gestió del 
programa de Benestar Emocional per a la Infància i l’Adolescència per al període 
de temps que va des del nomenament al 30 de juny de 2023.  

 
Nomenament com a funcionari/ària interí/ina per programes temporals (Benestar 
Emocional Infància i Adolescència) condicionat al Programa de benestar emocional per a 
la infància i l’adolescència de la Diputació de Barcelona.  

 
SOU BRUT/MENSUAL ANY 2022: 1.250,91 € (mitja jornada) 

 
El sistema de selecció i provisió d’aquesta plaça serà per concurs oposició i torn lliure.  
 
Les tasques que es desenvoluparan en aquests llocs de treball seran en relació amb les 
funcions següents: 
 
Coordinació i gestió i el compliment dels objectius específics del Programa de Benestar 
Emocional per a la Infància i l’Adolescència següents:  

 
1. Promoure actuacions preventives i comunitàries que tinguin un impacte positiu en 

el benestar emocional i relacional d’infants i adolescents. 
2. Desenvolupar competències, habilitats i capacitats dels infants i adolescents i de 

les seves famílies per al desenvolupament emocional. 
3. Detectar i donar una resposta individual, grupal i/o comunitària a situacions de risc 



 
 
 
 

 

de malestar emocional o soledat no desitjada en infants i adolescents. 
 
2. Condicions i requisits de participació de les persones aspirants  

 
Per ser admès per fer les proves selectives 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: 

 
GERÈNCIA, SERVEI DE MILLORA I ESTRATÈGIA CORPORATIVA:  

 

 Tècnic/a gestió A2 foment associacionisme PAE: Graduat/da en ciències polítiques, 
sociologia, geografia, psicologia, econòmiques, empresarials, administració i direcció 
d’empreses o de naturalesa anàloga. 

 
ÀREA DE MEDI AMBIENT:  
 

 Tècnic/a superior Medi Ambient A1: Graduat/da o llicenciat/ada en ciències 
ambientals, enginyeria ambiental, enginyeria forestal, enginyeria de mines, enginyeria 
de camins, canals i ports, enginyeria agrònoma, enginyeria química, geografia, 
biologia, geologia, química, o altra titulació oficial equivalent que inclogui dins del pla 
d'estudis matèries relacionades amb el medi ambient i habiliti per al 
desenvolupament de les funcions de la plaça.  
 

 Tècnic/a superior Salut A1: Graduat/da o llicenciat/ada universitari/ària en farmàcia, 
veterinària, medicina, biologia o altra titulació oficial  equivalent que inclogui dins del 
pla d'estudis matèries relacionades amb la salut pública i ambiental, i habiliti per al 
desenvolupament de les funcions de la plaça.  
 

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT:  
 

 Administratiu/va Serveis Socials Bàsics Caldes de Montbui C1: Batxillerat, Cicles 
formatius de grau superior o equivalents. 
 

 Tècnic/a gestió Referent de dependència i promoció de l’autonomia personal A2: 
Graduat/da en treball social o equivalent. 

 

 Tècnic/a de gestió d’infància i família A2: Graduat/da en treball social o equivalent i/o 
educació social, equivalents o habilitats professionals.  



 
 
 
 

 

 

 Tècnic/a gestió de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat A2: Graduat/da en treball 
social o equivalent i/o educació social, equivalents o habilitats professionals.  

 
ÀREA DE SERVEIS PERSONALS, ÀMBIT JOVENTUT 
 

 Tècnic/a gestió A2 programa de Benestar Emocional per a la Infància i 
l’Adolescència: Graduat/da en Psicologia, Educació Social, Treball social o 
Sociologia.  

 
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 i 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 IX). 
 
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 Sol·licitud 
 

El Consell Comarcal disposa d’un model oficial de sol·licitud d’admissió a convocatòries de 
selecció de personal que està disponible a la pàgina web d’aquest Consell Comarcal 
www.vallesoriental.cat. (Instància genèrica). 
 
La sol·licitud és una declaració responsable de complir els requisits de la convocatòria 
referida a la data en què finalitza el termini de presentació.  

 
En presentar la sol·licitud cal indicar a l’assumpte la denominació de la plaça/procés de 
selecció en què manifesta vol participar i el número d’expedient corresponent d’acord 
amb el detall següent:  
 

 
DENOMINACIÓ DE LA PLAÇA 
 

NÚMERO 
D’EXPEDIENT 

Tècnic/a gestió foment associacionisme PAE  (A2) X2022010835 
Tècnic/a superior Medi Ambient  (A1) X2022011221 



 
 
 
 

 

Tècnic/a superior Salut  (A1) X2022011223 
Administratiu/va SSBB Caldes de Montbui  (C1) X2022011095 
Tècnic gestió Referent de dependència i promoció de l’autonomia 
personal (A2) 

X2022009981 

Tècnic/a de gestió d’infància i família (A2) X2022011066 
Tècnic/a de gestió Àrea PSI (A2) X2022011092 
Tècnic/a gestió programa de Benestar Emocional per a la Infància i 
l’adolescència (A2) 

X2022011023 
 

 
A la sol·licitud s’han d’adjuntar còpia dels documents següents: 

 
a) Document nacional d’identitat. 
b) Curriculum vitae 
c) Titulació acadèmica exigida a les bases. 
d) Documentació acreditativa dels mèrits al·legats i valorables a la fase de concurs: 
 

 Informe de vida laboral  

 Certificat de l’òrgan competent 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 per cada lloc de treball ocupat. 

 Certificat de l'entitat organitzadora per cada formació amb especificació de la 
denominació del curs, durada en hores o en crèdits per cada acció formativa.  

 
e) Resguard acreditatiu de l’ingrés del 100% de la taxa dels drets d’examen o resguard 

acreditatiu de l’ingrés del 50% de la taxa dels drets d’examen per exempció parcial 
acompanyat (en aquest segon cas) de certificat del SEPE conforme es troba en situació 
legal d’atur i no rep cap prestació.  

 
3.2. Presentació de la sol·licitud 
 
Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives podran presentar la 
sol·licitud 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. 
 
3.3. Mèrits 
 
Els mèrits relacionats es justificaran mitjançant fotocòpies dels documents que els acreditin 
juntament amb la presentació de la sol·licitud amb les especificacions següents:  



 
 
 
 

 

 

 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.  

 

 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.  

 
3.4. Termini de presentació 
 
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 del Decret de Presidència amb la convocatòria al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona.  
 
3.5. Adaptació de temps i mitjans 
 
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. 

 
3.6. Acreditació base segona.  
 
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. 
 
3.7. Drets d’examen, exempcions i supòsits de devolució de taxes 
 
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:  

 
A1 i A2: 31,65 € 
C1 I C2: 13.55 € 
 
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 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. 
Devolució de la taxa: No serà procedent en cap cas la devolució de la taxa en els supòsits 
d'exclusió de la convocatòria per causa imputable a la persona interessada. 
 
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, 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 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. 
 
La convocatòria, mitjançant Decret de Presidència es farà pública a través del Butlletí 
Oficial de la Província i al web del Consell Comarcal www.vallesoriental.cat.  
 
Per identificar-se els aspirants han de concórrer a cada exercici 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 
pàgina requisits de maquinari per a Microsoft Teams. 
 
Explorador web 
Per a obtenir una llista d'exploradors compatibles, vagi a exploradors compatibles per a 
obtenir Teams 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’enllaç 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. 
 
GERÈNCIA, SERVEI DE MILLORA I ESTRATÈGIA CORPORATIVA 
 

 Proves per la plaça de tècnic/a de gestió, del grup de classificació A2, escala 
administració general, subescala tècnica de gestió, de la plantilla de funcionaris 
interins per programes per al foment de l’associacionisme dels Polígons d’activitat 
econòmica, del Consell Comarcal adscrit a la Gerència, Servei de Millora i 
Estratègia Corporativa per un període de temps de 12 mesos.  

 
Fase oposició 
 
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 en 
desenvolupar un cas pràctic en relació amb la incorporació d’informació geogràfica, 
correcció i manipulació d’una base de dades ja existent, tractament de dades i representació 
gràfica de la informació; tot en relació amb el temari de l’annex I. 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.  
 
Prova 3. De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua catalana, que pel 
grup A1 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. 
 



 
 
 
 

 

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.  
 
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 de 0,5 punts 
per any o fracció igual o superiora 6 mesos, fins a un màxim de 6 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.  
 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 



 
 
 
 

 

 

 Proves per la plaça de tècnic/a superior de Medi ambient del grup de classificació A1, 
subescala tècnica superior, administració general de la plantilla de funcionaris 
interins per programes del Consell Comarcal, de l’Àrea Medi Ambient i Territori 
(Assistència tècnica en matèria de Medi Ambient als municipis de Gualba, la Roca del 
Vallès i Vallromanes). 
 
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 en 
desenvolupar un cas pràctic en relació amb la incorporació d’informació geogràfica, 
correcció i manipulació d’una base de dades ja existent, tractament de dades i representació 
gràfica de la informació; tot en relació amb el temari de l’annex II. 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.  
 
Prova 3. De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua catalana, que pel 
grup A1 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. 
 
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.  
 
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 de 0,5 punts 
per any o fracció igual o superiora 6 mesos, fins a un màxim de 6 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.  
 

 Proves per les dues places de tècnic/a superior de Salut del grup de classificació 
A1, subescala tècnica superior, administració general de la plantilla de 
funcionaris interins per programes del Consell Comarcal, de l’Àrea Medi Ambient i 
Territori (Un lloc per l’assistència tècnica en matèria de Salut als municipis Caldes 
de Montbui, Cardedeu i la Roca del Vallès; i el segon lloc per l’assistència tècnica 
en matèria de Salut a Les Franqueses del Vallès). 

 
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 en 
desenvolupar un cas pràctic en relació amb la incorporació d’informació geogràfica, 
correcció i manipulació d’una base de dades ja existent, tractament de dades i representació 
gràfica de la informació; tot en relació amb el temari de l’annex III. 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.  
 
Prova 3. De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua catalana, que pel 
grup A1 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. 
 
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.  
 
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 de 0,5 punts 
per any o fracció igual o superiora 6 mesos, fins a un màxim de 6 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.  
 
ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT  
 

 Proves per la plaça d’administratiu/va del grup de classificació C1, escala 
administració general, subescala administrativa, de la plantilla del personal de 
funcionaris interins per programes del Consell Comarcal, adscrita als Serveis 
Bàsics d’Atenció Social Caldes de Montbui l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat.  



 
 
 
 

 

 
 
Prova 1. De Caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Contestar preguntes en 
relació amb el temari de l’annex IV 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 en 
desenvolupar un cas pràctic en relació amb la incorporació d’informació geogràfica, 
correcció i manipulació d’una base de dades ja existent, tractament de dades i representació 
gràfica de la informació; tot en relació amb el temari de l’annex IV. 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.  
 
Prova 3. De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua catalana, que pel 
grup A1 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. 
 
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.  
 
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 de 0,5 punts 
per any o fracció igual o superiora 6 mesos, fins a un màxim de 6 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.  
 

 Proves per la plaça de tècnic/a de gestió, Referent de dependència i promoció de 
l’autonomia personal, del grup de classificació A2, escala administració general, 
subescala tècnica de gestió, de la plantilla de personal funcionaris interins per 
programes (Fitxa 51 Contracte Programa 2022-2025 per a la coordinació, la 
cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials i el Consell 
Comarcal del Vallès) de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, àmbit autonomia.  
Condicionat el nomenament a la formalització del conveni entre el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i 
l’Ajuntament de Mollet del Vallès. 

 
Fase oposició 
 
Prova 1. De Caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Contestar preguntes en 
relació amb el temari de l’annex V. 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 en 
desenvolupar un cas pràctic en relació amb la incorporació d’informació geogràfica, 
correcció i manipulació d’una base de dades ja existent, tractament de dades i representació 
gràfica de la informació; tot en relació amb el temari de l’annex V. 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.  
 
Prova 3. De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua catalana, que pel 
grup A1 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. 
 
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.  
 
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 de 0,5 punts 
per any o fracció igual o superiora 6 mesos, fins a un màxim de 6 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.  
 

 Proves per la plaça de tècnic/a de gestió d’infància i família, del grup de 
classificació A2, subescala tècnica de gestió, escala d’administració general, de la 
plantilla de personal funcionaris internis per programes del Consell Comarcal 
adscrita a l’Àrea de Polítiques Socials I d’Igualtat del Consell Comarcal (Serveis 
d’intervenció socioeducativa). 



 
 
 
 

 

 
Prova 1. De Caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Contestar preguntes en 
relació amb el temari de l’annex VI 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 en 
desenvolupar un cas pràctic en relació amb la incorporació d’informació geogràfica, 
correcció i manipulació d’una base de dades ja existent, tractament de dades i representació 
gràfica de la informació; tot en relació amb el temari de l’annex VI. 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.  
 
Prova 3. De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua catalana, que pel 
grup A1 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. 
 
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.  
 
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 de 0,5 punts 
per any o fracció igual o superior a 6 mesos, fins a un màxim de 6 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.  
 

 Proves per la plaça de tècnic/a de gestió de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, 
del grup de classificació A2, subescala tècnica de gestió, escala d’administració 
general, de la plantilla de personal funcionaris interins per programes del Consell 
Comarcal adscrita a l’Àrea de Polítiques Socials I d’Igualtat del Consell Comarcal. 
(Gestió, prestació i seguiment dels projectes i serveis que es desenvolupen en el 
marc del Contracte Programa de Serveis Socials a l’Àrea de Polítiques Socials i 
d’Igualtat). 

 
Prova 1. De Caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Contestar preguntes en 
relació amb el temari de l’annex VII 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 en 
desenvolupar un cas pràctic en relació amb la incorporació d’informació geogràfica, 
correcció i manipulació d’una base de dades ja existent, tractament de dades i representació 
gràfica de la informació; tot en relació amb el temari de l’annex VII. 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.  
 
Prova 3. De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua catalana, que pel 
grup A1 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. 
 
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.  



 
 
 
 

 

 
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 de 0,5 punts 
per any o fracció igual o superior a 6 mesos, fins a un màxim de 6 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.  
 
ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 

 Proves per la plaça a mitja jornada de tècnic/a de gestió, escala d’administració 
general, subescala tècnica de gestió, del grup de classificació A2, de la plantilla 
del personal de funcionaris interins per programes del Consell Comarcal, adscrita 
a l’Àrea de Serveis Personals per dur a terme la coordinació i la gestió del 
programa de Benestar Emocional per a la Infància i l’Adolescència. 

 
 



 
 
 
 

 

Prova 1. De Caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Contestar preguntes en 
relació amb el temari de l’annex VIII 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 en 
desenvolupar un cas pràctic en relació amb la incorporació d’informació geogràfica, 
correcció i manipulació d’una base de dades ja existent, tractament de dades i representació 
gràfica de la informació; tot en relació amb el temari de l’annex VIII. 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.  
 
Prova 3. De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua catalana, que pel 
grup A1 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. 
 
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.  
 
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 de 0,5 punts 
per any o fracció igual o superiora 6 mesos, fins a un màxim de 6 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.  
 
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. Relació d’aprovats i proposta de nomenament i de contractacions 
 
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, i la trametrà a la Presidència i/o 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 
oposició, a la persona aspirant que hagi aconseguit la puntuació més alta en la fase 
d’oposició. Si persisteix l’empat, així com en els procediments d'oposició, segons la 
puntuació aconseguida en la quarta 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.  
 
9. Constitució d’una borsa amb les persones aprovades i no 

contractades/nomenades en el casos en que el Consell Comarcal no tingui 
constituïda una borsa específica.  

 
 
Del resultat obtinguts dels concursos oposició de les places regulades per aquestes bases 
es constituirà borsa de les places següents:  
 

 Plaça de tècnic/a superior de Medi Ambient del grup de classificació A1, subescala 
tècnica superior, administració general de la plantilla de personal temporal del Consell 
Comarcal, de l’Àrea Medi Ambient i Territori.  

 

 Places de tècnic/a superior de Salut del grup de classificació A1, subescala tècnica 
superior, administració general de la plantilla de personal temporal del Consell Comarcal, 
de l’Àrea Medi Ambient i Territori, assistència tècnica a municipis. 



 
 
 
 

 

 

 Places de tècnic/a de gestió Referent de dependència i promoció de l’autonomia 
personal, del grup de classificació A2, escala administració general, subescala tècnica 
de gestió, de la plantilla de personal temporal del Consell Comarcal, de l’Àrea de 
Polítiques Socials i d’Igualtat.  
 

 Places de tècnic/a d’infància i família, del grup de classificació A2, subescala tècnica de 
gestió, escala d’administració general, de la plantilla de personal temporal del Consell 
Comarcal adscrita a l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat del Consell Comarcal 
(Serveis d’intervenció socioeducativa).  

 

 Places de tècnic/a de gestió de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, del grup de 
classificació A2, subescala tècnica de gestió, escala d’administració general, de la 
plantilla de personal temporal del Consell Comarcal adscrita a l’Àrea de Polítiques 
Socials i d’Igualtat del Consell Comarcal. 

 
Amb el resultat de les convocatòries de cada procés selectiu el Tribunal trametrà al 
President del Consell Comarcal la relació d’aprovats no proposats per ser 
contractats/nomenats, per tal que aprovi la constitució de la borsa pertinent en cada cas. 
 
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 a través 
de la borsa 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, es podrà escollir per cada lloc de treball un màxim 
de 5 aspirants i procedir a la realització d’una prova o entrevista addicional que es 
valorarà amb un màxim de 3 punts. 

 
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.  

 
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 del 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. 
 
10. Presentació de documents 
 
Els/les aspirants proposats/des han de presentar als Serveis de Recursos Humans 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. 
 
11. 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. 
 
12. Adjudicació de destinacions 
 
L'assignació de les destinacions s'efectuarà directament segons l'ordre de qualificació final 
obtinguda al concurs oposició, 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.  
 
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 (Tècnic/a gestió foment d’associacionisme PAE  (A2) 
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. Competències. Organització comarcal. Òrgans 
obligatoris. Òrgans complementaris 

2. El Règim jurídic de les administracions públiques 
3. El Vallès Oriental. Xifres de la comarca i els municipis.  
4. Pla Estratègic de Desenvolupament econòmic local i l'ocupació del Vallès Oriental. La Taula pel 

Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació del Vallès Oriental– El Vallès Oriental Avança.  
5. Realitat socioeconòmica de la comarca i els seus municipis. Dades bàsiques  
6. La dinàmica del teixit empresarial i les organitzacions empresarials del Vallès Oriental. Estructura 

productiva i agents socials i econòmics de la comarca.  
7. Prospecció d’empreses. Estratègies de coneixement i apropament a l'empresa.  
8. L’associacionisme empresarial als Polígons d’Activitat Econòmica. Guia per als ens locals  
9. Els Polígons d’Activitat Econòmica del Vallès Oriental. Cens d’empreses, portal PAE i naus i 

solars del Vallès Oriental. Sistema d’Informació PAE de la Generalitat de Catalunya (SIPAE)  
10. Disseny i gestió de projectes. Planificació, desenvolupament i avaluació.  
11. Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. Objecte i finalitats. Funcions 

dels ens locals a Catalunya 
12. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets 

digitals. Drets de les persones 
13. Pla d’actuació comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
14. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l'Agenda 2030  

 
Annex II Tècnic/a superior Medi Ambient  (A1)  
1. La comarca del Vallès Oriental.  
2. Redacció de documents administratius.  
3. Fulls de càlcul, eines d’edició de textos i gestió de bases de dades.  
4. Sistemes d'informació geogràfica per a l’estudi i gestió territorial.  
5. Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 

l'organització comarcal de Catalunya.  
6. Preparació, execució i seguiment de serveis municipals.  
7. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
8. Llei 40/2015 , d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  
9. Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 

Públiques.  
10. 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).  
11. Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de 

participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient.  
12. Informació, comunicació i educació ambiental. Planificació, disseny, execució, seguiment i 

avaluació de campanyes i accions.  
13. Text refós de la llei d'urbanisme i reglament de la llei d'urbanisme. Relació entre medi ambient i la 

planificació territorial i urbanística. L’informe ambiental. Regulació i intervenció administrativa 
sobre el sòl no urbanitzable.   

14. Diagnosi ambiental municipal. Aspectes estructurals i vectors ambientals. Sistemes d’indicadors 
ambientals. Agenda 21 local.  

15. La Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic. Concepte de canvi climàtic. Gasos d’efecte 
hivernacle. Estratègies de resposta. Comerç de drets d'emissió.   

16. Marc legal a Catalunya en matèria de protecció de l'ambient atmosfèric. La qualitat de l'aire a 
Catalunya. Fonts emissores. Situació general. Mesures de prevenció, control i millora de la 
contaminació atmosfèrica.  

17. Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i el Decret 176/2009 de 
10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la llei 16/2002 de 28 de juny, de protecció 
contra la contaminació acústica, i les ordenances municipals.   



 
 
 
 

 

18. Règim d’intervenció administrativa municipal, mesurament, inspecció i potestat sancionadora en 
matèria de soroll.  

19. Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn.  

20. Directiva marc de l'aigua.  
21. Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’aigües i 

Reial decret 849/1986, d'11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del domini públic hidràulic.  
22. Reial decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s'estableix el règim jurídic de la reutilització 

de les aigües depurades.  
23. Decret 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria 

d'aigües de Catalunya.  
24. Gestió integral dels sistemes fluvials. Problemàtica dels rius i rieres en zones urbanes del Vallès 

Oriental i models de gestió. Seguiment de l'estat ecològic de les masses d'aigua.  
25. El Decret legislatiu 1/2009, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. La 

gestió dels residus municipals. Els programes de gestió de residus. Classes de residus. Principis i 
objectius de la gestió de residus municipals.  

26. Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. El cànon dels residus. El retorn del cànon.   

27. Models de recollida dels residus municipals.  
28. Incentius i participació de la població en la gestió dels residus municipals. Pagament per 

generació. Taxa d’escombraries. Fiscalitat ambiental.  
29. Gestió dels residus municipals. Competències municipals. Intervenció administrativa del municipi. 

Gestió dels abocaments de residus. Règim sancionador. Previsions urbanístiques en matèria de 
residus.  

30. Gestió dels residus de la construcció. Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig 
dels residus en dipòsits controlats.  

31. Aprofitament a l'agricultura de fangs de depuració i de compostatge de residus.  
32. Els residus industrials: principis bàsics, minimització i valorització, els subproductes i els gestors 

de residus.  
33. Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.  
34. Normativa forestal. Plans de gestió forestal. L'administració forestal a Catalunya. Instruments 

d'ordenació forestal.  
35. Normativa sobre els espais naturals. El medi natural a Catalunya. Els espais naturals protegits. La 

connectivitat ecològica.   
36. Restauració d’espais degradats. Les activitats extractives i la seva restauració i rehabilitació. 

Principis i tècniques. Normativa i aplicació.  
37. Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge. El Conveni europeu del 

paisatge. Els catàlegs i les cartes del paisatge. L’Observatori del Paisatge de Catalunya. Estudis 
d’impacte i integració paisatgística, i estudis de recuperació paisatgística.   

38. Interès dels espais verds urbans. Criteris per de gestió municipal sostenible d’espais verds. La 
normativa d'ús dels productes fitosanitaris en la gestió de parcs i jardins.  

39. Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, 
els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.  

40. Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.  

41. Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.  
42. La planificació territorial de prevenció d'incendis forestals. Les línies de suport en matèria 

d'incendis forestals als municipis. L'execució de la planificació municipal preventiva.  
43. Mesures de prevenció d’incendis forestals. El Pla d’emergències per incendis forestals a 

Catalunya.   
44. Les agrupacions de defensa forestal.  
45. Plans municipals d’emergència. DUPROCIM.  
46. Mesures d'estalvi d'energia i eficiència energètica en la gestió municipal.  
47. Energies renovables. Aplicacions als edificis.  
48. Llei 9/2003 de mobilitat de Catalunya, Decret 344/2006 de regulació dels estudis d’avaluació de la 

mobilitat generada, i Decret 362/2006 pel qual s’aproven les Directrius nacionals de mobilitat. 
Plans i estudis de mobilitat.  

49. Mobilitat urbana i qualitat ambiental. Estratègies de millora de la mobilitat urbana.  
50. Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. Les activitats 

econòmiques i la gestió ambiental.  



 
 
 
 

 

51. 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.  

52. Decret 40/2014, de 25 de març, d'ordenació de les explotacions ramaderes   
53. Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i 

d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per 
nitrats que procedeixen de fonts agràries.   

54. Prevenció de riscos laborals i seguretat i salut.   
55. Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. Objecte i finalitats. Funcions 

dels ens locals a Catalunya.  
56. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets 

digitals. Drets de les persones.  
57. Pla d’actuació comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
58. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l'Agenda 2030.   

  
Annex III Tècnic/a superior Salut  (A1)  
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 de 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. Prevenció de riscos laborals i seguretat i salut   
10. Salut pública. Definicions i conceptes bàsics. Marc jurídic i competència de les administracions 

locals en matèria de salut pública a Catalunya. L'autoritat sanitària. Marc legal.  
11. La salut i els seus determinants. Concepte de salut i els factors que la determinen. La promoció 

de la salut i la prevenció de les malalties.  
12. Els serveis mínims dels ens locals en matèria de salut pública. La prestació de serveis de salut 

pública dels ens locals.  
13. L’educació sanitària en l’àmbit de les competències locals.  
14. Agències de seguretat alimentària i organismes públics relacionats. Organismes legislatius i 

organismes avaluadors.  
15. Seguretat alimentària. Definició i conceptes bàsics. Traçabilitat: definició i marc normatiu, 

objectius i tipus de traçabilitat. La seguretat alimentària en l'àmbit local, estructura bàsica d’un 
programa municipal de seguretat alimentària.  

16. Seguretat alimentària. Control oficial. Estructura de les actes d'inspecció sanitària.  
17. Autorització sanitària de funcionament versus declaració responsable. Competències municipals.  
18. El Sistema d’anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC): definició i principis.  
19. Classificació segons el risc d’establiments alimentaris. Normativa d’aplicació i criteris de control 

segons el risc.  
20. Registre d’establiments alimentaris. Normativa d'aplicació i criteris de registre.  
21. Manipulació d’aliments: marc normatiu, requisits i formació.  
22. Contaminació alimentària. Agents. Definició i classificació.  
23. Intoxicacions alimentàries. Contaminants químics i biològics en els aliments. El contaminats de 

procés. Els residus de plaguicides. Els residus de medicaments d'ús veterinari. Les toxines 
naturals. Tècniques d'anàlisi i determinació instrumental.  

24. Toxiinfeccions alimentàries. Factors causants. Protocol d’actuació davant d’una sospita. 
Investigació d’un brot. Competències de les diferents administracions.  

25. Establiments minoristes del sector alimentari i de la restauració. Normativa bàsica i classificació 
dels establiments. Condicions particulars a complir pels obradors on s’elaboren derivats carnis.  

26. Vigilància i control d’establiments minoristes d’alimentació, estructura bàsica. Aplicació dels 
autocontrols als establiments minoristes d'alimentació.  

27. Menjars preparats. Normativa bàsica. Temperatura d’emmagatzematge, transport, venda i servei 
de menjars preparats. Normes microbiològiques.  

28. Principis bàsics d’higiene aplicables al disseny d’un cuina en el sector de la restauració 
col·lectiva.  



 
 
 
 

 

29. Informació obligatòria de l’etiquetat dels productes alimentaris. Data de caducitat i data de 
consum preferent.   

30. Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries: definicions. Etiquetatge d’al·lèrgens i normativa bàsica 
aplicable. Bones pràctiques d’elaboració en restauració col·lectiva en relació a la presència 
d’al·lèrgens.  

31. Objectius i funcions del menjador escolar. Consideracions per a l’elaboració de la programació del 
menú escolar.  

32. Aigües de consum humà. Normativa d'aplicació. Criteris sanitaris de l'abastament. La cloració. 
Nivells de clor residual lliure. Control de qualitat. Gestió del risc per a la salut derivat de les aigües 
de consum públic.  

33. Prevenció i control de la legionel·losi. Marc legal i competències municipals. Gestió del risc per a 
la salut derivat de la contaminació del medi: instal·lacions amb risc de proliferació i dispersió de la 
legionel·la.  

34. Diferents tipus d’instal·lacions associades a la proliferació i la dispersió de la legionel·losi. 
Classificació segons el risc.  

35. Competències municipals en prevenció i control de la legionel·losis. Programa municipal de 
vigilància i control d’instal·lacions associades a l'aparició de legionel·losi. Estructura bàsica i 
periodicitat dels controls.  

36. Establiments de pírcing i tatuatge. Condicions tècniques i sanitàries. Autorització sanitària. Gestió 
del risc per a la salut derivat de les activitats de tatuatge, micropigmentació i pírcing.   

37. Tinença d’animals de companyia: cens i identificació. Normes sanitàries. Gossos potencialment 
perillosos. Definició. Normativa aplicable. Llicència municipal.  

38. Nuclis zoològics. Normativa d’aplicació a Catalunya. Classificació i requisits.  
39. Control de plagues. Principals plagues urbanes. Impacte zoonòtic de les plagues urbanes. 

Estratègies de resposta. Plaguicides: classificació, ús i repercussions del seu ús a la salut 
pública.  

40. Control d’animals peridomèstics.  
41. Gestió del risc per a la salut derivat dels animals domèstics, dels animals de companyia, dels 

animals salvatges urbans i de les plagues.   
42. La intervenció preventiva de salut pública en infants i joves: aspectes generals. Marc normatiu 

que regula la intervenció municipal en matèria de drogodependències. Prevenció de 
drogodependències i educació per a la salut.  

43. Gestió del risc per a la salut als equipaments públics i als llocs habitats.  
44. La policia sanitària mortuòria en l’àmbit de les competències locals.   
45. Epidemiologia. Mesures de freqüència, associació i impacte. Epidemiologia i salut pública. La 

vigilància de la salut pública aplicada a la salut ambiental.  
46. Vigilància del medi ambient: contaminació atmosfèrica i qualitat sanitària de l'aigua de consum 

humà. Marc normatiu, activitats de vigilància i efectes en salut.  
47. Canvi climàtic i impacte sobre la salut. Riscos ambientals per a la salut.  
48. Procediment oficial per a la presa de mostres alimentàries i el seu posterior control analític.  
49. Règim de les llicències ambientals. La llicència ambiental. Procediment.  
50. Mesures cautelars a aplicar per les autoritats sanitàries en cas d’incompliment de requisits 

sanitaris per un establiment i l’existència de possible risc per a la salut.  
51. Procediment de l’activitat inspectora en cas d’incompliment de les normes sanitàries.  
52. Potestat sancionadora dels ens locals. Mesures cautelars, multes coercitives i règim sancionador 

en l’àmbit de la Llei de Salut pública de Catalunya.  
53. La protecció de dades personals: règim jurídic i els seus àmbits subjectius, objectiu i formal 

d’aplicació. Vies de protecció de la privacitat: principis, exigències, drets dels afectats i règim 
sancionador.  

54. Drets de la ciutadania en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Tipologia de fitxers. 
Creació de fitxers públics. Inscripcions de fitxers. Infraccions i sancions.  

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

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

57. Pla d’actuació comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
58. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l'Agenda 2030.  

 
Annex IV Administratiu/va SSBB Caldes de Montbui (C1) 
 



 
 
 
 

 

1. La comarca del Vallès Oriental.  
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. La comarca. El consell comarcal. Organització comarcal. 
Òrgans del Consell Comarcal obligatoris. Òrgans del Consell Comarcal complementaris.  

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 Les competències de: la presidència, el ple, la gerència, i el 
consell d’alcaldes.  

4. Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Objecte. Àmbit subjectiu. 
5. 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.  

6. 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.  

7. 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.  

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

9. 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.  

10. Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials. Finalitat de serveis socials. Dret d’accés als 
serveis socials. Els serveis socials bàsics. Funcions dels serveis socials bàsics. Drets i deures de 
les persones usuàries. Àrees bàsiques de serveis socials. 

11. Redacció de documents administratius (Guia de redacció administrativa del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental).  

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

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

14. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l'Agenda 2030. 
15. Pla d’actuació comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
 
Annex V Tècnic gestió Referent de dependència i promoció de l’autonomia personal, (A2) 
 
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 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials. 
6. Llei 13/14, de 30 d’octubre, d’accessibilitat. 
7. Cartera de Serveis Socials 2010-2011. 
8. Ordre ASC/55/2008, de 12 de febrer, per la qual s’estableixen els criteris per determinar les 

compatibilitats i les incompatibilitats entre les prestacions del Sistema Català d’Autonomia i 
Atenció a la Dependència  (SCAAD) i les prestacions del Sistema Públic de Serveis Socials 
(SPSS) en l’àmbit territorial de Catalunya 

9. Reial decret 1051/2013, de 27 de desembre, pel qual es regulen les prestacions del sistema per 
a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, que estableix la llei 39/2006, de 14 de desembre, de 
promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.        



 
 
 
 

 

10. Resolució de 15 de gener de 2018, de la Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat, per la 
qual es publica l’Acord  del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per l’Autonomia i 
Atenció  a la Dependència, sobre la determinació del contingut del servei de teleassistència 
bàsica i avançada. 

11. Instruccions 3/2017, per la gestió i l’aplicació de les disposicions normatives derivades de la Llei 
39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència. 

12. El Pla estratègic de serveis socials 2021-2024.  
13. La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de la autonomia personal i atenció a les 

persones en situació de dependència (LAPAD) 
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.  
16. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l'Agenda 2030. 
17. Pla d’actuació comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
 
Annex VI  Tècnic/a de gestió d’infància i família (A2) 
 
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 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials. 
6. Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. 
7. Cartera de Serveis Socials 2010-2011. 
8. Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l’adolescència 
9. Protocol marc d’actuacions contra el maltractament a infants i adolescents a Catalunya, aprovat 

per acord de Govern 97/2017 de 18 de juliol. 
10. Els serveis d’intervenció socioeducativa (SIS). 
11. Pla Estratègic de Serveis Socials 2021-2024. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

Generalitat de Catalunya. 
12. La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de la autonomia personal i atenció a les 

persones en situació de dependència (LAPAD). 
13. Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. Objecte i finalitats. Funcions 

dels ens locals a Catalunya.  
14. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets 

digitals. Drets de les persones.  
15. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l'Agenda 2030. 
16. Pla d’actuació comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
 
Annex VII  Tècnic/a de gestió de l’Àrea de PSI (A2) 
 
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 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials. 
6. Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. 
7. Cartera de Serveis Socials 2010-2011. 
8. La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de la autonomia personal i atenció a les 

persones en situació de dependència (LAPAD) 
9. Pla Estratègic de Serveis Socials 2021-2024. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

Generalitat de Catalunya. 
10. Carta dels Drets i deures de la Gent Gran a Catalunya. Acord del Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 8 d’octubre de 2003. 
11. Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. Objecte i finalitats. Funcions 

dels ens locals a Catalunya.  
12. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets 

digitals. Drets de les persones.  
13. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l'Agenda 2030. 
14. Pla d’actuació comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
 
Annex VIII Tècnic/a gestió programa de Benestar Emocional per a la Infància i l’adolescència 
(A2) 
 

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 33/2010, de l'1 d'octubre, de polítiques de joventut. Objecte, àmbit d'aplicació i principis de les 
polítiques de joventut. 

5. Pla d’actuació de joventut 2021-COVID.  Cap a on van les polítiques de joventut. Prioritats del Pla 
d’actuació: fites, línies de treball i objectius. 

6. Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. 
7. Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. Objecte i finalitats. Funcions 

dels ens locals a Catalunya.  
8. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets 

digitals. Drets de les persones. 
9. Agenda 2030. Principis fonamentals de l’Agenda 2030. Les 5 esferes de l’Agenda 2030. 
10. Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). ODS 3 Salut i benestar. 
11. Pla d’actuació comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental. Missió. Línies estratègiques. 
12. Pla d’acció per a les polítiques locals d’infància i adolescència. Diputació de Barcelona. 
13. Programa específic de benestar emocional per a la infància i l’adolescència de la Diputació de 

Barcelona. 



 
 
 
 

 

 
ANNEX IX .  
 
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 
l’Àrea de  ____________________________________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 en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, a l’E-TAULER.  

 
3. Els anuncis relacionats amb les convocatòria de cada procés selectiu regulat per 

aquestes bases es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al web 
del Consell Comarcal.”  

 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 07.04 de la videoacta. 
 
El president 
 
Passem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 19 vots a favor de, per part del Grup Comarcal Partit dels 
Socialistes de Catalunya - CP, els senyors i les senyores Emilio Cordero Soria,  Marialluïsa 
Ferré García, Maria del Mar Hernández Sánchez, Francesc Juzgado Mollá, Joan Ramon i 
Bernabé, Francesc Sánchez Castilla, Juan Manuel Segovia Ramos, Josep Quesada Tornero 
i Eduard Vallhonesta Alarcon; per part del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts), els 
senyors i les senyores Gemma Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, Joan Daví Mayol, Raül 
Garcia Ramírez, 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 
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Losada Seivane. I les 10 abstencions de, per part del Grup Comarcal Esquerra Republicana 
de Catalunya, els senyors i les senyores Marc Candela i Callado, Anna Cella i Navarro, 
Assia Cherdal i Roukha, Joan Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomás, Ignasi 
Martínez Murciano, Magalí Miracle i Rigalós, 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. 
 
 
5. Aprovar l’expedient 27 de modificació de crèdits del Pressupost general 
d’ingressos i despeses de l’exercici 2022, en la seva modalitat de transferències de 
crèdits. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 21 de setembre de 2022, que és el 
que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 15 de juliol de 2022, el senyor Carles Fernández Pérez, gerent, ha emès l’informe  

següent: 
 

“RELACIÓ DE FETS 
 
El 15 de juliol de 2022 la senyora Gemma Brunet, Consellera de Personal i Hisenda, ha emès 
l’informe que diu: 
 

EXPEDIENT: X2022008482 
 
DEPARTAMENT:   Gerència 
ASSUMPTE:   increment despesa capítol 1 
TIPUS MODIFICACIÓ:  Per transferència de crèdit  
IMPORT MODIFICACIÓ:  29.542,80 € 
 
ANTECEDENTS 
 
1. El 27 de desembre de 2021, el Ple va aprovar inicialment el Pressupost general d’ingressos i 

despeses del Consell Comarcal Vallès Oriental, per a l’exercici 2022 que conté el de la pròpia 
entitat, el del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental i Serveis Ambientals del 
Vallès, Societat Anònima. 

 
El 14 de febrer de 2022, un cop transcorregut el període d’exposició pública legalment establert 
sense que es presentés cap al·legació ni reclamació al respecte, es va fer pública l’aprovació 
definitiva, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, amb CVE núm. 
202210017413. 

 
2. El 14 de juliol de 2022 l’estat de liquidació de l’aplicació pressupostària 90 92000 50000 és: 

Pressupost inicial 124.750.00 € 
Modificacions crèdit 289.366,60 € 
Pressupost total 414.116,60 € 
Retenció crèdit   289.366,60 €  
Saldo crèdit disponible 124.750,00 € 
 

3. S’ha detectat despeses no pressupostades en el pressupost inicial de 2022  i que no es poden 
ajornar a l’exercici 2023: 
 
 Complement de Cap d’Àrea de Serveis Personals  ................................... 10.995,32 € 
 Endarreriments complement específic PIV001 (any 2021) .......................... 9.181,90 € 
 Complement específic del lloc de treball PIV001 (any 2022) ......................  9.365,58 € 

 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
 
Disminució Pressupost despeses 



 
 
 
 

 

90 92000 50000 Fons de contingència ................................................................... 29.542,80 € 
Increment Pressupost despeses 
90 92000 12103 Complements càrrecs ..................................................................  10.995,32 € 
90 92000 12101 Complement específic PIV001 (any 2021) ................................... 18.547,48 € 

 
Per tot això, INFORMO: 
 
Que es procedeixi a la modificació de crèdit per transferències crèdit per un import total de vint-i-
nou mil cinc-cents quaranta-dos euros amb vuitanta cèntims  (29.542,80 €). 

 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Aprovar la modificació del pressupost mitjançant transferències de crèdit entre aplicacions, 

per un import total de vint-i-nou mil cinc-cents quaranta-dos euros amb vuitanta cèntims  
(29.542,80 €) d’acord amb el detall següent: 

 
Disminució Pressupost despeses 
90 92000 50000 Fons de contingència ............................................................... 29.542,80 € 
 
Increment Pressupost despeses 
90 92000 12103 Complements càrrecs .............................................................  10.995,32 € 
90 92000 12101 Complement específic PIV001 (any 2021) .............................. 18.547,48 € 

 
2. Donar compte i ordenar al Servei de Comptabilitat del Consell Comarcal del Vallès Oriental, i 

a la Intervenció per dur a terme de manera immediata la comptabilització i execució de les 
diverses operacions comptables i tràmits de tipus econòmic-administratius d’aquestes 
específiques modificacions al Pressupost de l’Exercici 2022.” 

 
2. El 9 de setembre de 2022, el senyor Carles Fernández Pérez, gerent, ha emès un 

informe d’esmena de l’informe transcrit en el punt precedent que consta a l’expedient 
X2022008482. En aquest sentit, la descripció de l’aplicació pressupostària corresponent 
al complement específic PIV001, inclosa en la proposta de modificació del pressupost 
que s’informa, s’ha d’entendre pels anys 2021 i 2022.  

 
3. El 21 de setembre 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 41 i ss del Reial decret 500/1990 de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 

capítol I del títol VI de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les hisendes 
locals –actualment, Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovada pel 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març de 2005- relatiu a les transferències de 
crèdits. 

 
2. L’article 20 de les Bases d’execució del pressupost general d’ingressos i despeses de 

2022, relatiu a la tramitació dels expedients de transferències de crèdits. 
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar l’expedient de transferències de crèdits número 27 del pressupost general 

d’ingressos i despeses de l’any 2022, en el sentit següent: 
 
Disminució Pressupost despeses 



 
 
 
 

 

90 92000 50000 Fons de contingència ..................................................................... 29.542,80 € 
 
Increment Pressupost despeses 
90 92000 12103 Complements càrrecs ....................................................................  10.995,32 € 
90 92000 12101 Complement específic PIV001 (anys 2021 i any 2022) ................. 18.547,48 € 

 
2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 

mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la província de 
Barcelona. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, 
el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període 
d’exposició, per resoldre-les. 
 

3. Donar compte i ordenar a la Intervenció per tal de dur a terme la comptabilització i 
execució de les diverses operacions comptables i tràmits de tipus econòmic-
administratius d’aquestes específiques modificacions al Pressupost.” 

 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 12.28 de la videoacta. 
 
El president 
 
Alguna paraula? Passem a votació. 
 
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,  Marialluïsa 
Ferré García, Maria del Mar Hernández Sánchez, Francesc Juzgado Mollá, Joan Ramon i 
Bernabé, Francesc Sánchez Castilla, Juan Manuel Segovia Ramos, Josep Quesada Tornero 
i Eduard Vallhonesta Alarcon; per part del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts), els 
senyors i les senyores Gemma Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, Joan Daví Mayol, Raül 
Garcia Ramírez, 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 12 
abstencions de, per part del Grup Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, els 
senyors i les senyores Marc Candela i Callado, Anna Cella i Navarro, Assia Cherdal i 
Roukha, Joan Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomás, Ignasi Martínez Murciano, 
Magalí Miracle i Rigalós, Imma Ortega i Martí i Marina Planellas i Alegre; 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 el compte general 2021. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 21 de setembre de 2022, que és el 
que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 26 de maig de 2022, el senyor Josep Barbera Boix, interventor, va emetre l’informe 

favorable a procedir a la formació del Compte General d’aquesta Corporació corresponent 
a l’exercici econòmic 2021, juntament amb tota la seva documentació annexa al mateix, 
segons legislació vigent. 

 
2. La Comissió Especial de Comptes en sessió celebrada en data 22 de juny de 2022, va 

emetre el corresponent informe preceptiu en relació al Compte General d’aquesta 
corporació relatiu a l’exercici 2021. 
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3. Mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província data de 8 de juliol de 2022, el 
Compte General, juntament amb l’informe d’aquesta comissió, van ser objecte d’exposició 
al públic durant el termini de quinze dies, els interessats van poder presentar reclamacions, 
objeccions o observacions. Durant el termini d’informació pública, no s’ha presentat cap 
al·legació ni reclamació.  

 
4. D’acord amb la normativa que es transcriu en els fonaments de dret d’aquest acord, els 

comptes del Consorci s’han d’aprovar pel seu òrgan competent i, un cop aprovats, s’han de 
remetre a l’administració d’adscripció per tal que els integri en el seu compte general. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 

1. L’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, por la que s’aprova la Instrucció del model 
normal de comptabilitat local (en endavant, ICAL), que desenvolupa el sistema de 
comptabilitat local previst al TRLHL. 
 
En aquest cas, i entre altres qüestions, aquesta Ordre es refereix al contingut dels 
comptes generals de les entitats locals, els quals, d’acord amb la Regla 44 de l’ICAL, ha 
de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats i de 
l’execució del pressupost, havent d’estar formada pels següents: 
 
a. El Compte de la pròpia entitat. 
b. El Compte dels organismes autònoms. 
c. Els comptes anuals de les societats mercantils de capital íntegrament propietat de 
l’entitat local. 
d. Els comptes anuals de les entitats públiques empresarials. 
 
A més a més, a l’apartat tercer d’aquesta Regla 44 s’afegeix que “Cada uno de los 
sujetos contables a que se refiere el apartado anterior deberá elaborar sus propias 
cuentas anuales de acuerdo con lo previsto en las reglas siguientes”. 
 
I la Regla 48 de l’ICAL, que regula la documentació complementaria que cal aportat al 
Compte General de les entitats locals, entre els que s’inclouen: 
 
“1. A la Cuenta General se acompañarán: 
a) Los documentos a que se refiere la regla 45.3. 
b) Las cuentas anuales de las sociedades mercantiles en cuyo capital social tenga 
participación mayoritaria la entidad local. 
c) Las cuentas anuales de aquellas unidades dependientes de la entidad local incluidas 
en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera no comprendidas en el apartado b) anterior ni 
integradas en la Cuenta General”. 

 

2. L’article 212.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix que per l’aprovació del Compte 
General, aquest s’haurà d’acompanyar dels informes de la Comissió Especial de 
Comptes i de les reclamacions i esmenes formulades, sotmetent-se el al Ple de la 
corporació, perquè, en el seu cas, pugui ser aprovat abans del dia 1 d’octubre.  
 

3. Els articles 95 i ss de les Bases d’execució del pressupost general d’ingressos i 
despeses de l’any 2022. 

 



 
 
 
 

 

4. L’article 14.2 e) 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 al Ple aprovar i 
modificar els pressupostos i aprovar els comptes. 

 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 

1. Aprovar el Compte General de l'exercici 2021 que comprèn Compte General del Consell 
Comarcal (CCVO), Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental (CGRVO) i de la 
seva societat participada Serveis ambientals del Vallès SA (SAVOSA) que consta 
incorporat a l’expedient X2022003979. 
 

2. Remetre el Compte General aprovat juntament amb tota la documentació que la integra a la 
fiscalització del Tribunal de Comptes, a través dels convenis existents amb la Sindicatura 
de Comptes de Catalunya, tal com s’estableix en l’article 212.3 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
i, en compliment dels mandats de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, i altra normativa concordant, al Ministeri d'Hisenda i 
Funció Pública.” 

 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 13.36 de la videoacta. 
 
El president 
 
Alguna paraula? Passem a votació. 
 
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,  Marialluïsa 
Ferré García, Maria del Mar Hernández Sánchez, Francesc Juzgado Mollá, Joan Ramon i 
Bernabé, Francesc Sánchez Castilla, Juan Manuel Segovia Ramos, Josep Quesada Tornero 
i Eduard Vallhonesta Alarcon; per part del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts), els 
senyors i les senyores Gemma Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, Joan Daví Mayol, Raül 
Garcia Ramírez, 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 12 
abstencions de, per part del Grup Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, els 
senyors i les senyores Marc Candela i Callado, Anna Cella i Navarro, Assia Cherdal i 
Roukha, Joan Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomás, Ignasi Martínez Murciano, 
Magalí Miracle i Rigalós, Imma Ortega i Martí i Marina Planellas i Alegre; 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 SERVEIS PERSONALS 
 
7. Declarar el jaciment de Castellruf de Santa Maria de Martorelles (poblat ibèric) com 
a bé cultural d'interès local. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Serveis Personals, de 21 de setembre de 2022, que és el que 
segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
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1. L’1 de febrer de 2022, mitjançant el Decret de Presidència núm. 2022PRES000052, 
s’aprovà el següent:  

 
1. Iniciar l'expedient per a la declaració de bé cultural d’interès local relativa al jaciment 
de Castellruf de Santa Maria de Martorelles (poblat ibèric) 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 Seminari Conciliar de Barcelona i al senyor Miguel Vila 
Tubert, el quals consten com a propietaris 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 núm. S2022001810 del Consell Comarcal del 

Vallès Oriental, es tramità la notificació al senyor Miguel Vila Tubert el Decret de 
Presidència relacionat en l’epígraf precedent. L’esmentada notificació resultà infructuosa 
i es procedí a la notificació mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de l’Estat i al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona com s’esmenta en el punt sisè de la relació de fets.  
 

3. El 3 de febrer de 2022, registre de sortida núm. S2022001811 del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, s’ha notificat a l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles, registre 
d’entrada núm. 2022-E-RC-128, el Decret de Presidència relacionat al punt primer 
d’aquesta relació de fets.  
 

4. El 3 de febrer de 2022, registre de sortida núm. S2022001812 del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, s’ha notificat al Seminari Conciliar de Barcelona el Decret de Presidència 
relacionat en l’epígraf primer precedent. El Seminari Conciliar de Barcelona accedeix a la 
notificació el 10 de febrer de 2022. 

 
5. El 2 de març de 2022, s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya CVE-

DOGC-A-22054100-2022,  l’anunci de l’inici de l'expedient per a la declaració del 
jaciment de Castellruf de Santa Maria de Martorelles (poblat ibèric) 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.  

 
6. El 6 de juliol de 2022, s’ha publicat al Boletín Oficial del Estado núm. 161 i l’11 de juliol 

de 2022, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (CVE 202210101642),  l’anunci 
de la notificació del Decret de Presidència 2022PRES000052, d’1 de febrer, d’inici de 
l’expedient per a la declaració de bé cultural d’interès local del jaciment de Castellruf de 
Santa Maria de Martorelles (poblat ibèric) i llur inclusió al catàleg del patrimoni cultural 
català, intentada sense efecte al senyor Miguel Vila Tubert. 

 
7. Transcorregut el termini d’audiència al Seminari Conciliar de Barcelona, al senyor Miguel 

Vila Tubert 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 
del jaciment de Castellruf de Santa Maria de Martorelles (poblat ibèric) 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. 



 
 
 
 

 

 
8. El 21 de setembre 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 el jaciment de Castellruf de Santa Maria de Martorelles (poblat ibèric) 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 Seminari Conciliar de Barcelona, al senyor Miguel Vila Tubert 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 14.29 de la videoacta. 
 
El president 
 
Alguna paraula? Passem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 29 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
8. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni de col·laboració 
amb l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès 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 i a la Resolució EMT/3721/2021. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Serveis Personals, de 21 de setembre de 2022, que és el que 
segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 16 de setembre de 2022, la senyora Josefa Recio Corral, cap de l'Àrea de Serveis 

Personals, ha emès l’informe següent: 
 

“RELACIÓ DE FETS 

http://videoacta.vallesoriental.cat/?pleno=20220928&punto=7


 
 
 
 

 

 
1. El 23 de març de 2022, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va 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. El 9 de maig de 2022, el senyor Pep Moret Tanyà, alcalde de l’Ajuntament de l’Ametlla del 

Vallès, va signar el 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 i a la Resolució EMT/3721/2021 amb diversos 
ajuntaments, en endavant el CONVENI. 

 
3. El 10 de maig de 2022, el senyor Oscar Campos Planas, secretari de l’Ajuntament de 

l’Ametlla del Vallès va signar el CONVENI. 
 

4. L’11 de maig de 2022, el senyor Emiliano Cordero Soria, president del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, i la senyora Núria Caellas Puig, secretària accidental del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental, van signar el CONVENI. 

 
5. Durant els mesos de juny i juliol de 2022 el 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 i a la Resolució EMT/3721/2021, en endavant el PROJECTE, no s’ha pogut 
descentralitzar al municipi de l’Ametlla del Vallès per manca de personal. 

 
6. El 13 de setembre de 2022, mitjançant registre d’entrada del Consell Comarcal núm. 

E2022014267, l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès ha sol·licitat la minoració del cost del 
CONVENI, proporcional als dos mesos d’interrupció del servei. 

 
 
Per tant, PROPOSO,      
 

1. Aprovar la modificació del CONVENI amb l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès de la manera 
següent: 

 
Al pacte QUART, de 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 708,33 €, a transferir al 
CONSELL COMARCAL no més enllà del 30 de novembre de 2022.  

 
L’import a aportar és el resultat de la minoració aplicada a causa de 2 mesos 

d’interrupció del servei.” 
 

2. Disminuir el dret reconegut 120220000354 de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès per un 
import total de cent quaranta-un euros amb seixanta-set cèntims (141,67 euros) de l’aplicació 
pressupostària 33 46242. 

 
3. Notificar aquest acord a l’ajuntament interessat.” 

 



 
 
 
 

 

2. El 21 de setembre de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 
ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. 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 del Programa 
referent d'ocupació juvenil, modificada per l’Ordre TSF/166/2019, d'1 d'agost. 
 

2. 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. 
 

3. 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. 

 
4. 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. 

 
5. 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. 
 

6. 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. 

 
7. 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. 

 
8. 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. 

 
9. 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: 

 
1) Per llur naturalesa, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, les administracions 

locals, i també les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de 
Catalunya. 



 
 
 
 

 

2) 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. 

3) 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. 
 

10. 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. 
 

11. 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. 

 
12. 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. 

 
13. 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 el contingut i la signatura de la modificació del conveni de col·laboració amb 

l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès 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, modificada per l’Ordre TSF/166/2019 i a la Resolució 
EMT/3721/2021, d’acord amb el redactat següent: 
 

“REUNITS 
 
D’una part, el senyor Emiliano Cordero Soria, president del Consell Comarcal, assistit per la 
secretària accidental del Consell Comarcal del Vallès Oriental, la senyora Núria Caellas i 
Puig.  
 
I de l’altra, el senyor Pep Moret Tanyà, alcalde de L'Ametlla del Vallès, assistit pel secretari de 
la corporació, el senyor Oscar Campos i Planes. 
 
 

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 president, 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 accidental 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 document, i 
 
 

M A N I F E S T E N 
 

1. Que l’11 de maig de 2022 el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el 
CONSELL COMARCAL, i l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, en endavant 
l’AJUNTAMENT, vam formalitzar el conveni 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, modificada per l'Ordre TSF/166/2019 d'1 d'agost, en endavant ORDRE, i a la 
Resolució EMT/3721/2021, de 16 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a 
l'any 2021, en endavant RESOLUCIÓ, per a la concessió de subvencions destinades a 
donar continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil, en endavant i en el seu conjunt el 
CONVENI.  

 
2. Per a l’execució del programa i en el marc de l’ORDRE el CONSELL COMARCAL, ha 

previst un projecte supralocal en matèria d’ocupació juvenil, en endavant el PROJECTE. 
 
3. Que durant els mesos de juny i juliol de 2022 el PROJECTE, no s’ha pogut descentralitzar 

al municipi de l’Ametlla del Vallès per manca de personal. 
 
4. Que l’AJUNTAMENT ha sol·licitat la minoració del cost del CONVENI, proporcional als dos 

mesos d’interrupció del servei. 
 
D’acord amb les manifestacions exposades, les parts compareixents atorguen aquesta 
addenda modificació al conveni de col·laboració que subjecten als següents   
 
 
 

PACTES 
 
Primer. Objecte 
 
Per raó d’aquesta es modifica el CONVENI entre el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT 
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 i a la RESOLUCIÓ. 
 
Segon. Contingut de la modificació 
 
Per raó d’aquesta addenda, es modifica l’import que aporta l’AJUNTAMENT al CONSELL 
COMARCAL per a l’execució del PROJECTE supralocal, que esdevé en set-cents vuit euros 
amb trenta-tres cèntims (708,33 EUR), a transferir al CONSELL COMARCAL no més enllà del 
30 de novembre de 2022. Aquest import és el resultat de la minoració aplicada a causa dels 
dos mesos en què el servei ha estat interromput. 
 
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 addenda entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes fins a 
la finalització del conveni que modifica. 
 
Cinquè. 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. Disminuir el dret reconegut 120220000354 de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès per un 
import total de cent quaranta-un euros amb seixanta-set cèntims (141,67 euros) de 
l’aplicació pressupostària 33 46242. 

 
3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès.” 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 15.26 de la videoacta. 
 
El president 
 
Alguna paraula? Passem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 29 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
ÀREA DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I TRANSPARÈNCIA 
 
9. Aprovar la Política de seguretat de la informació del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de l’Àrea de Societat del Coneixement i Transparència, de 21 de 
setembre de 2022, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. Les administracions públiques s'han fixat com a objectiu crear les condicions adequades 

per al desenvolupament de nous serveis lligats a l'evolució de la tecnologia i promoure i 
impulsar, d'igual manera, el seu ús entre la ciutadania i les empreses. Aquesta evolució, 
comporta també una major facilitat per al tractament de gran quantitat d'informació, la 
qual ha de ser degudament protegida. 
 

2. El reconeixement del dret a comunicar-se amb l'Administració pública a través de mitjans 
electrònics, es va recollir en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels 
ciutadans als serveis públics. Aquesta Llei va manifestar la necessitat d'una adequada 
protecció de la informació i dels serveis, que permetés usar els mitjans electrònics amb 
confiança. 

 
3. Per a donar resposta a un marc comú de seguretat de la informació en les 

administracions públiques i el seu sector públic, en desenvolupament de la Llei 11/2007, 
de 22 de juny, es va aprovar el Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es va regular 
l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en l'àmbit de l'Administració electrònica, 

http://videoacta.vallesoriental.cat/?pleno=20220928&punto=8


 
 
 
 

 

mitjançant el qual s'estableixen els principis bàsics i requisits mínims que, d'acord amb 
l'interès general, naturalesa i complexitat de la matèria regulada, permeten una protecció 
adequada de la informació i els serveis. En aquest Decret es defineixen i assignen 
competències específiques dins de l'organització i que s'inclouen en la política general 
de seguretat, amb l'atribució de funcions concretes i incloent la creació d'un òrgan amb 
funcions d'assessorament i resolució. 
 
El Reial decret 3/2010, de 8 de gener, s’ha derogat per la disposició derogatòria única 
del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de 
Seguretat. 
 

4. Amb l'aprovació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú i la 
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, es dona un impuls definitiu 
a la implantació dels processos electrònics en les administracions públiques, citant 
expressament la necessitat de respectar un marc comú de seguretat de la informació. A 
més, amb l'entrada en vigor de totes dues lleis, impulsa la comunicació electrònica entre 
l'Administració i la ciutadania, fent-se imprescindible garantir el compliment dels principis 
bàsics i requisits mínims establint les mesures de seguretat necessàries que hauran de 
ser proporcionals a les dimensions de seguretat rellevants i a la categoria del sistema 
d'informació a protegir. 

 
5. El 21 de setembre 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 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per la llei 

11/1999, de 21 d'abril. 
 

2. La Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç 
electrònic. 

 
3. La Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica. 
 
4. La Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics 
 
5. La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic. 
 
6. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 

Administracions Públiques. 
 
7. La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
8. El Reial decret 1553/2005, de 23 de desembre, pel qual es regula el document nacional 

d'identitat i els seus certificats de signatura electrònica. 
 
9. El Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de 

Seguretat. 
 
10. La Resolució de 7 d'octubre de 2016, de la Secretaria d'Estat d'Administracions 

Públiques, per la qual s'aprova la Instrucció Tècnica de Seguretat d'Informe de l'Estat de 
la Seguretat.  

 
11. La Resolució de 13 d'octubre de 2016, de la Secretaria d'Estat d'Administracions 



 
 
 
 

 

Públiques, per la qual s'aprova la Instrucció Tècnica de Seguretat de conformitat amb 
l'Esquema Nacional de Seguretat.  

 
12. La Resolució de 27 de març de 2018, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la 

qual s'aprova la Instrucció Tècnica de Seguretat d'Auditoria de la Seguretat dels 
Sistemes d'Informació.  

 
13. La Resolució de 13 d'abril de 2018, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la 

qual s'aprova la Instrucció Tècnica de Seguretat de Notificació d'Incidents de Seguretat. 
 
14. La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 

de drets digitals. 
 
15. El Reglament UE 2016/679, de 27 d’abril, que aprova el reglament general de protecció 

de dades de la Unió Europea. 
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
ÚNIC. Aprovar el document de Política de seguretat de la informació del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental, d’acord amb text següent:  
 

“ 
1. APROBACIÓ I ENTRADA EN VIGOR 

 
Text aprovat per sessió plenària el                   .  
Aquesta Política de seguretat de la informació és efectiva des d'aquesta data i fins que sigui 
reemplaçada per una nova Política. 
 
2. INTRODUCCIÓ 

 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental (en endavant CONSELL COMARCAL) depèn dels 
sistemes TIC (Tecnologies d'Informació i Comunicacions) per a aconseguir els seus objectius. 
Aquests sistemes han de ser administrats amb diligència, prenent les mesures adequades per a 
protegir-los enfront de danys accidentals o deliberats que puguin afectar la disponibilitat, integritat 
o confidencialitat de la informació tractada o els serveis prestats. 
L'objectiu de la seguretat de la informació és garantir la qualitat de la informació i la prestació 
continuada dels serveis, actuant preventivament, supervisant l'activitat diària i reaccionant amb 
prestesa als incidents. 
 
Els sistemes TIC han d'estar protegits contra amenaces de ràpida evolució amb potencial per a 
incidir en la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat, l’ús previst i el valor de la informació i els 
serveis. Per a defensar-se d'aquestes amenaces, es requereix una estratègia que s'adapti als 
canvis en les condicions de l'entorn per a garantir la prestació contínua dels serveis. Això implica 
que s’han d'aplicar les mesures mínimes de seguretat exigides per l'Esquema Nacional de 
Seguretat, així com realitzar un seguiment continu dels nivells de prestació de serveis, seguir i 
analitzar les vulnerabilitats reportades, i preparar una resposta efectiva als incidents per a garantir 
la continuïtat dels serveis prestats. 
Les diferents àrees han d’assegurar-se que la seguretat TIC és una part integral de cada etapa 
del cicle de vida del sistema, des de la seva concepció fins a la seva retirada de servei, passant 
per les decisions de desenvolupament o adquisició i les activitats d'explotació. Els requisits de 
seguretat i les necessitats de finançament, han de ser identificats i inclosos en la planificació, en 
la sol·licitud d'ofertes, i en plecs de licitació per a projectes de TIC. 
El CONSELL COMARCAL ha d'estar preparat per a prevenir, detectar i respondre als incidents, 
així com la conservació de les dades i la informació en suport electrònic, d'acord amb l'article 8 



 
 
 
 

 

del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat 
(ENS). 

 
3. ABAST 

 
Aquesta política serà d'aplicació i d'obligat compliment pel CONSELL COMARCAL. 
 
4. OBJECTIUS 

 
El CONSELL COMARCAL, per assolir el compliment dels principis bàsics i requisits mínims 
establerts al Reial decret 311/2022 en l'àmbit de l'administració, ha implementat diverses mesures 
de seguretat proporcionals a la naturalesa de la informació i els serveis a protegir tenint en 
compte la categoria dels sistemes afectats. 

 
 

4.1. Seguretat com a procés integral. 
 

La seguretat constitueix un procés integrat per tots els elements tècnics, humans, materials i 
organitzatius, relacionats amb el sistema.  
L'aplicació de l’ENS estarà presidida per aquest principi. Es prestarà la màxima atenció a donar a 
conèixer tots els implicats en el procés i als seus responsables jeràrquics, perquè, ni la 
ignorància, ni la manca d’organització o coordinació, ni instruccions inadequades, siguin una font 
de risc per la seguretat. 
Els sistemes seran dissenyats per a garantir la seguretat per defecte, d’acord amb les directrius 
següents: 

 
a) El sistema proporcionarà la mínima funcionalitat requerida per a què l’organització assoleixi 

els seus objectius. 
b) Les funcions d’operació, administració i registre d’activitat seran les mínimes necessàries, i 

s'assegurarà que només siguin accessibles per les persones o equips autoritzats, podent 
exigir-se si és el cas, restriccions de temps i punts d’accés autoritzats. 

c) En un sistema d'explotació s'eliminaran o desactivaran, mitjançant el control de la 
configuració, les funcions innecessàries, inadequades al fi que es persegueix o que no siguin 
d'interès . 

d) L'ús ordinari del sistema ha de ser senzill i segur. 
 
 

4.2. Gestió de la seguretat basada en els riscos. 
 

Tots els sistemes subjectes a aquesta Política seran objecte d’un anàlisi de riscos, avaluant les 
amenaces i els riscos als quals estan exposats. Aquesta anàlisi es repetirà regularment (almenys 
una vegada a l’any), quan canviï la realitat amb els processos establerts, quan es produeixi un 
incident greu de seguretat o es detectin vulnerabilitats greus. 
Per a l'harmonització dels anàlisis de riscos, el Comitè de Seguretat de la Informació establirà una 
valoració de referència per als diferents tipus d'informació manejats i els diferents serveis 
prestats. També dinamitzarà la disponibilitat de recursos per a atendre les necessitats de 
seguretat dels diferents sistemes, promovent inversions de caràcter horitzontal. 

 
4.3. Prevenció, detecció, resposta i conservació. 

 

 Prevenció  
 
El CONSELL COMARCAL ha d'evitar, o almenys prevenir en la mesura possible, que la 
informació o els serveis es vegin perjudicats per incidents de seguretat, implantant les 
mesures mínimes de seguretat determinades per l'ENS, així com qualsevol control addicional 
identificat a través d'una avaluació d'amenaces i riscos. Aquests controls, i els rols i 
responsabilitats de seguretat de tot el personal, han d'estar clarament definits i documentats. 
Per garantir el compliment de la política de seguretat s’ha de: 

 Autoritzar els sistemes abans d'entrar en operació. 

 Avaluar regularment la seguretat, incloent avaluacions dels canvis de configuració 



 
 
 
 

 

realitzats de forma rutinària. 

 Sol·licitar la revisió periòdica per part de tercers amb la finalitat d'obtenir una 
avaluació independent. 

 

 Detecció 
 
Atès que els serveis es poden degradar ràpidament a causa d'incidents, que van des d'una 
simple desacceleració fins a la seva detenció, els serveis han de monitoritzar l'operació de 
manera contínua per detectar anomalies en els nivells de prestació dels serveis i actuar en 
conseqüència segons el que estableix l'article 10 de l'ENS. 
El monitoratge és especialment rellevant quan s'estableixen línies de defensa d'acord amb 
l'article 9 de l'ENS. S'establiran mecanismes de detecció, anàlisi i informe que arribin als 
responsables regularment i quan es produeix una desviació significativa dels paràmetres que 
s'hagin preestablert com a normals. 

 Resposta 
 
S’han d’establir mecanismes per respondre eficaçment als incidents de seguretat, designar un 
punt de contacte per comunicar els incidents detectats i establir protocols per a l'intercanvi 
d'informació relacionada amb l'incident.  

 Recuperació 
 
Per garantir la disponibilitat dels serveis crítics, s’han de desenvolupar plans de continuïtat 
dels sistemes TIC com a part del pla general de continuïtat i activitats de recuperació. 

 Conservació 
 
El sistema d'informació garantirà la conservació de les dades i la informació en suport 
electrònic. 
S'aplicaran procediments que garanteixin la recuperació i conservació a llarg termini dels 
documents electrònics produïts pels sistemes d'informació quan sigui exigible. 

 
4.4. Líneas de defensa. 

 
El CONSELL COMARCAL implementarà una estratègia de protecció basada en múltiples capes, 
constituïdes per mesures organitzatives, físiques i lògiques, de manera que quan una de les 
capes falli, es disposi de prou temps suficient per a reaccionar davant d’incidents inevitables. 
Aquesta estratègia disminueix la probabilitat de comprometre el sistema en conjunt, minimitzant 
l'impacte final i protegeix el perímetre, en particular, si es connecta a xarxes públiques. 

 
4.5. Vigilància contínua i reavaluació periòdica. 

 
El CONSELL COMARCAL implementarà controls i avaluacions regulars de la seguretat. Entre 
d’altres accions, es realitzaran avaluacions dels canvis de configuració de forma rutinària i es 
sol·licitarà la revisió periòdica per part de tercers amb l’objectiu d'obtenir una avaluació 
independent. 

 
4.6. Diferenciació de responsabilitats. 

 
El CONSELL COMARCAL organitzarà la seguretat amb la designació dels diferents rols de 
seguretat amb responsabilitats clarament diferenciades, tal i com es recull a l'apartat 
“ORGANITZACIÓ DE LA SEGURETAT” d’aquesta Política. 
 
5. MARC NORMATIU 

 

 Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per la llei 
11/1999, de 21 d'abril. 

 Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. 

 Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica. 

 Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics 

 Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic. 



 
 
 
 

 

 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques. 

 Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 

 Reial decret 1553/2005, de 23 de desembre, pel qual es regula el document nacional 
d'identitat i els seus certificats de signatura electrònica. 

 Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat. 

 Resolució de 7 d'octubre de 2016, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la 
qual s'aprova la Instrucció Tècnica de Seguretat d'Informe de l'Estat de la Seguretat.  

 Resolució de 13 d'octubre de 2016, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per 
la qual s'aprova la Instrucció Tècnica de Seguretat de conformitat amb l'Esquema Nacional de 
Seguretat.  

 Resolució de 27 de març de 2018, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual 
s'aprova la Instrucció Tècnica de Seguretat d'Auditoria de la Seguretat dels Sistemes 
d'Informació.  

 Resolució de 13 d'abril de 2018, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual 
s'aprova la Instrucció Tècnica de Seguretat de Notificació d'Incidents de Seguretat. 

 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets 
digitals. 

 Reglament UE 2016/679, de 27 d’abril, que aprova el reglament general de protecció de 
dades de la Unió Europea. 

 
6.  COMPLIMENT D’ARTICLES ESQUEMA NACIONAL DE SEGURETAT 
 
Seguretat com un procés integral (article 6) i seguretat per defecte (article 20) 
 
La seguretat constitueix un procés integrat per tots els elements tècnics, humans, materials i 
organitzatius, relacionats amb el sistema. L'aplicació de l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) 
al CONSELL COMARCAL estarà presidida per aquest principi, que exclou qualsevol actuació 
puntual o tractament conjuntural. 
 
Es prestarà la màxima atenció a la conscienciació de les persones que intervenen en el procés i 
als seus responsables jeràrquics, perquè, ni la ignorància, ni la falta d'organització i coordinació, 
ni instruccions inadequades, siguin font de risc per a la seguretat. 
 
Els sistemes es dissenyaran de manera que garanteixin la seguretat per defecte, de la següent 
manera: 
 

a) El sistema proporcionarà la mínima funcionalitat requerida perquè l'organització 
aconsegueixi els seus objectius. 

b) Les funcions d'operació, administració i registre d'activitat seran les mínimes necessàries, 
i s'assegurarà que només són accessibles per les persones, o des d'emplaçaments o 
equips, autoritzats, podent exigir-se en el seu cas restriccions d'horari i punts d'accés 
facultats. 

c) En un sistema d'explotació s'eliminaran o desactivaran, mitjançant el control de la 
configuració, les funcions que no siguin d'interès, siguin innecessàries i, fins i tot, aquelles 
que siguin inadequades per a la finalitat que es persegueix. 

d) L'ús ordinari del sistema ha de ser senzill i segur, de manera que una utilització insegura 
requereixi d'un acte conscient per part de l'usuari. 

 
Reavaluació periòdica (article 10) i integritat i actualització del sistema (article 21) 
 
El CONSELL COMARCAL implementarà controls i avaluacions regulars de la seguretat, (incloent 
avaluacions dels canvis de configuració de manera rutinària), per a conèixer en tot moment l'estat 
de la seguretat dels sistemes en relació a les especificacions dels fabricants, a les vulnerabilitats i 
a les actualitzacions que els afectin, reaccionant amb diligència per a gestionar el risc a la vista 
de l'estat de seguretat d'aquests. Abans de l'entrada de nous elements, ja siguin físics o lògics, 
aquests requeriran d'una autorització formal. 
 



 
 
 
 

 

Així mateix, sol·licitarà la revisió periòdica per part de tercers amb la finalitat d'obtenir una 
avaluació independent. 
 
Gestió de personal (article 15) i professionalitat (article 16) 
 
Tots els membres del CONSELL COMARCAL dins de l'àmbit del ENS, atendran una sessió de 
conscienciació en matèria de seguretat almenys una vegada a l'any. S'establirà un programa de 
conscienciació contínua per a atendre a tots els membres, en particular als de nova incorporació. 
 
Les persones amb responsabilitat en l'ús, operació o administració de sistemes TIC rebran 
formació per al maneig segur dels sistemes en la mesura en què la necessitin per a fer el seu 
treball. La formació serà obligatòria abans d'assumir una responsabilitat, tant si és la seva 
primera assignació o si es tracta d'un canvi de lloc de treball o de responsabilitats en aquest. 
 
Incidents de seguretat (article 25), prevenció, detecció, resposta i conservació (article 8) 
 
El CONSELL COMARCAL implementarà un procés integral de prevenció, detecció, resposta i 
conservació enfront de codi nociu mitjançant el desenvolupament de procediments que cobreixen 
els mecanismes de detecció, els criteris de classificació, els procediments d'anàlisis i resolució, 
així com les vies de comunicació a les parts interessades i el registre de les actuacions.  
 
Aquest registre s'emprarà per a la millora contínua de la seguretat del sistema. 
 
Perquè la informació i/o els serveis no es vegin perjudicats per incidents de seguretat, el 
CONSELL COMARCAL implementarà les mesures de seguretat establertes pel ENS, així com 
qualsevol altre control addicional, que hagi identificat com a necessari, a través d'una avaluació 
d'amenaces i riscos. Aquests controls, així com els rols i responsabilitats de seguretat de tot el 
personal, estan clarament definits i documentats. 
 
Quan es produeix una desviació significativa dels paràmetres que s'hagin preestablert com a 
normals, s'establiran els mecanismes de detecció, anàlisi i reporti necessaris perquè arribin als 
responsables regularment. 
 
El CONSELL COMARCAL establirà les següents mesures de reacció davant incidents de 
seguretat: 
 

 Mecanismes per a respondre eficaçment als incidents de seguretat. 

 Designar un punt de contacte per a les comunicacions respecte a incidents detectats. 

 Establir protocols per a l'intercanvi d'informació relacionada amb l'incident. Això inclou 
comunicacions, en tots dos sentits, amb els Equips de Resposta a Emergències (CERT). 

 
Per a garantir la disponibilitat dels serveis, el CONSELL COMARCAL disposa dels mitjans i 
tècniques necessàries que permeten garantir la recuperació dels serveis més crítics. 
 
Línies de defensa (article 9) i prevenció davant altres sistemes interconnectats (article 23) 
 
El CONSELL COMARCAL ha implementat una estratègia de protecció basada en múltiples 
capes, constituïdes per mesures organitzatives, físiques i lògiques, de tal forma que quan una de 
les capes falli, el sistema implementat permeti: 
 

 Guanyar temps per a una reacció adequada enfront dels incidents que no han pogut 
evitar-se. 

 Reduir la probabilitat que el sistema sigui compromès en el seu conjunt. 

 Minimitzar l'impacte final sobre aquest. 
 

Aquesta estratègia de protecció ha de protegir el perímetre, en particular, si es connecta a xarxes 
públiques. En tot cas, s'analitzaran els riscos derivats de la interconnexió del sistema, a través de 
xarxes, amb altres sistemes, i es controlarà el seu punt d'unió. 
 



 
 
 
 

 

Funció diferenciada (article 11) i organització i implantació del procés de seguretat (article 
13) 
 
El CONSELL COMARCAL ha organitzat la seva seguretat comprometent a tots els membres de 
la corporació, mitjançant la designació de diferents rols de seguretat amb responsabilitats 
clarament diferenciades, tal com es recull en l'apartat 7 d“ORGANITZACIÓ DE LA SEGURETAT” 
del present document. 
 
Autorització i control dels accessos (article 17) 
 
El CONSELL COMARCAL ha implementat mecanismes de control d'accés al sistema 
d'informació, limitant-los als estrictament necessaris i degudament autoritzats. 
 
Protecció de les instal·lacions (article 18) 
 
El CONSELL COMARCAL ha implementat mecanismes de control d'accés físic, prevenint els 
accessos físics no autoritzats, així com els danys a la informació i als recursos, mitjançant 
perímetres de seguretat, controls físics i proteccions generals en àrees. 
 
Adquisició de productes de seguretat i contractació de serveis de seguretat (article 19) 
 
Per a l'adquisició de productes, el CONSELL COMARCAL tindrà en compte que aquests 
productes tinguin certificada la funcionalitat de seguretat relacionada amb l'objecte de la seva 
adquisició, excepte en aquells casos en què les exigències de proporcionalitat quant als riscos 
assumits no ho justifiquin, segons el parer del responsable de Seguretat de la Informació. 
 
Protecció de la informació emmagatzemada i en trànsit (article 22) i continuïtat de l'activitat 
(article 26) 
 
El CONSELL COMARCAL ha implementat mecanismes per a protegir la informació 
emmagatzemada o en trànsit, especialment quan aquesta es troba en entorns insegurs (portàtils, 
tauletes, suports d'informació, xarxes obertes, etc.).  
 
Els sistemes disposaran de còpies de seguretat i establiran els mecanismes necessaris per a 
garantir la continuïtat de les operacions, en cas de pèrdua dels mitjans habituals de treball. 
 
S'han desenvolupat procediments que asseguren la recuperació i conservació a llarg termini dels 
documents electrònics produïts en l'àmbit de les competències del CONSELL COMARCAL. 
D'igual manera, s'han implementat mecanismes de seguretat sobre la base de la naturalesa del 
suport en el qual es trobin els documents, per a garantir que tota informació relacionada en suport 
no electrònic estigui protegida amb el mateix grau de seguretat que l'electrònica. 
 
Registres d'activitat (article 24) 
 
El CONSELL COMARCAL ha habilitat registres de l'activitat dels usuaris retenint la informació 
necessària per a monitorar, analitzar, investigar i documentar activitats indegudes o no 
autoritzades, permetent identificar a cada moment a la persona que actua. Tot això amb la 
finalitat exclusiva d'aconseguir el compliment de l'objecte del present reial decret, amb plenes 
garanties del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge dels afectats, i 
d'acord amb la normativa sobre protecció de dades personals, de funció pública o laboral, i altres 
disposicions que resultin d'aplicació. 
 

 
7. ORGANITZACIÓ DE LA SEGURETAT 
 
L'organització de la seguretat de la informació al CONSELL COMARCAL s'estableix en la forma 
que s'indica a continuació. 
 
7.1. COMITÈ DE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ  

 



 
 
 
 

 

El CONSELL COMARCAL constituirà un Comitè de Seguretat de la Informació, com a òrgan 
col·legiat, format pels següents membres: 

 President/a: el/la president/a o el/la conseller/a delegat/da de l’Àrea  

 Secretari/ària: el/la Responsable de Seguretat de la Informació 

 Vocals: 
o Delegat/da de Protecció de Dades 
o Responsable de Seguretat de la Informació 
o Responsable del Sistema 
o Gerent  
o Caps d’Àrea de: 

o Medi Ambient i Territori 
o Persones i Valors 
o Serveis Jurídics 
o Transformació Digital i Innovació Tecnològica 
o Àrea Econòmica  

 
El/la secretari/ària del Comitè de Seguretat de la Informació tindrà com a funcions: 

 

 Convocar per ordre del president les reunions del Comitè de Seguretat de la Informació. 

 Preparar els temes a tractar en les reunions del Comitè, aportant informació puntual per a la 
presa de decisions. 

 Elaborar l'acta de les reunions. 
 

El Comitè podrà sol·licitar l'assistència, amb veu i sense vot, d'altres tècnics/ques o especialistes 
les opinions i coneixements dels quals puguin ser considerats d'importància pel tema o temes a 
tractar. 

  
Són funcions del Comitè de Seguretat de la Informació:  

 Atendre les sol·licituds, en matèria de Seguretat de la Informació, de l'Administració i dels 
diferents rols de seguretat i/o àrees informant regularment de l'estat de la Seguretat de la 
Informació. 

 Assessorar en matèria de Seguretat de la Informació. 

 Resoldre els conflictes de responsabilitat que puguin aparèixer entre les diferents unitats 
administratives. 

 Establir i aprovar els requisits de seguretat aplicables al servei i la informació dins del marc 
establert al Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de 
Seguretat, prèvia proposta al Responsable de Seguretat, i/o Comitè de Seguretat de la 
Informació. 

 Acceptar els nivells de risc residual que afectin al Servei i a la Informació. 

 Promoure la millora contínua del sistema de gestió de la Seguretat de la Informació. Per a 
això s'encarregarà de: 
 Coordinar els esforços de les diferents àrees en matèria de Seguretat de la Informació, 

per a assegurar que aquests siguin consistents, alineats amb l'estratègia decidida en la 
matèria, i evitar duplicitats. 

 Proposar plans de millora de la Seguretat de la Informació, amb la seva dotació 
pressupostària corresponent, prioritzant les actuacions en matèria de seguretat quan els 
recursos siguin limitats. 

 Vetllar perquè la Seguretat de la Informació es tingui en compte en tots els projectes des 
de la seva especificació inicial fins a la seva posada en operació. En particular haurà de 
vetllar per la creació i utilització de serveis horitzontals que redueixin duplicitats i donin 
suport a un funcionament homogeni de tots els sistemes TIC. 

 Realitzar un seguiment dels principals riscos residuals assumits per l'Administració i 
recomanar possibles actuacions respecte d'ells. 

 Realitzar un seguiment de la gestió dels incidents de seguretat i recomanar possibles 
actuacions respecte d'ells. 

 Elaborar i revisar regularment la Política de Seguretat de la Informació per a la seva 
aprovació per l'òrgan competent. 

 Elaborar la normativa de Seguretat de la Informació per a la seva aprovació en 
coordinació amb la Direcció General. 



 
 
 
 

 

 Verificar els procediments de seguretat de la informació i altra documentació per a la 
seva aprovació. 

 Elaborar programes de formació destinats a formar i sensibilitzar al personal en matèria 
de Seguretat de la Informació i en particular en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal. 

 Elaborar i aprovar els requisits de formació i qualificació d'administradors, operadors i 
usuaris des del punt de vista de Seguretat de la Informació. 

 Promoure la realització de les auditories periòdiques ENS i de protecció de dades que 
permetin verificar el compliment de les obligacions de l'Administració en matèria de 
seguretat de la Informació. 

 
7.2. PERFILS O ROLS DE SEGURETAT: FUNCIONS I RESPONSABILITAT 

 

 Responsable de Seguretat de la Informació 

 Responsable del Sistema 
 
Són funcions del Responsable Seguretat de la Informació 

 Mantenir i verificar el nivell adequat de seguretat de la Informació manejada i dels 
serveis electrònics prestats pels sistemes d'informació. 

 Promoure la formació i conscienciació en matèria de seguretat de la informació. 

 Designar responsables de l'execució de l'anàlisi de riscos, de la declaració 
d'aplicabilitat, identificar mesures de seguretat, determinar configuracions necessàries, 
elaborar documentació del sistema. 

 Proporcionar assessorament per a la determinació de la categoria del sistema, en 
col·laboració amb el Comitè de Seguretat de la Informació de la Informació. 

 Participar en l'elaboració i implantació dels plans de millora de la seguretat i arribat el 
cas en els plans de continuïtat, procedint a la seva validació. 

 Gestionar les revisions externes o internes del sistema. 

 Gestionar els processos de certificació. 

 Elevar al Comitè de Seguretat l'aprovació de canvis i altres requisits del sistema. 
 

Són funcions del Responsable del Sistema 

 Paralitzar o donar suspensió a l'accés a informació o prestació de servei si té el 
coneixement que aquests presenten deficiències greus de seguretat. 

 Desenvolupar, operar i mantenir el sistema d'informació durant tot el seu cicle de vida. 

 Elaborar els procediments operatius necessaris. 

 Definir la topologia i la gestió del Sistema d'Informació establint els criteris d'ús i els 
serveis disponibles en aquest. 

 Cerciorar-se que les mesures específiques de seguretat s'integrin adequadament dins 
del marc general de seguretat. 

 Prestar al Comitè de Seguretat assessorament per a la determinació de la Categoria del 
Sistema. 

 Col·laborar, si així se li requereix, en l'elaboració i implantació dels plans de millora de 
la seguretat i, arribat el cas, en els plans de continuïtat. 

 Dur a terme les funcions de l'administrador de la seguretat del sistema: 
 La gestió, configuració i actualització, en el seu cas, del maquinari i programari en 

els quals es basen els mecanismes i serveis de seguretat. 
 La gestió de les autoritzacions concedides als usuaris del sistema, en particular els 

privilegis concedits, incloent-hi el monitoratge de l'activitat desenvolupada en el 
sistema i la seva correspondència amb l'autoritzat. 

 Aprovar els canvis en la configuració vigent del Sistema d'Informació. 
 Assegurar que els controls de seguretat establerts són complerts estrictament. 
 Assegurar que són aplicats els procediments aprovats per a manejar el Sistema 

d'Informació. 
 Supervisar les instal·lacions de maquinari i programari, les seves modificacions i 

millores per a assegurar que la seguretat no està compromesa i que en tot moment 
s'ajusten a les autoritzacions pertinents. 

 Monitorar l'estat de seguretat proporcionat per les eines de gestió d'esdeveniments 
de seguretat i mecanismes d'auditoria tècnica. 



 
 
 
 

 

 
Quan la complexitat del sistema el justifiqui, el Responsable de Sistema podrà designar els 
responsables de sistema delegats que consideri necessaris, que tindran dependència 
funcional directa d'aquell i seran responsables en el seu àmbit de totes aquelles accions que 
els delegui el mateix. D'igual manera, també podrà delegar en un altre/s funcions concretes 
de les responsabilitats que se li atribueixen. 

 
7.3. PROCEDIMIENTS DE DESIGNACIÓ 
 
La creació del Comitè de Seguretat de la Informació, el nomenament dels seus integrants i la 
designació dels responsables identificats en aquesta Política serà aprovada per Decret de 
Presidència, i comunicada a les parts afectades. 
Els membres del Comitè, així com els rols de seguretat seran revisats cada quatre anys o en 
ocasió de vacant. 
 
7.4. POLÍTICA DE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ 

 
Serà missió del Comitè de Seguretat de la Informació la revisió cada quatre anys o per canvi 
normatiu d'aquesta Política de Seguretat de la Informació i la proposta de revisió o 
manteniment d'aquesta. 

 
7.5. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 
 
El/la president/a del Comitè de Seguretat de la Informació s'encarregarà de la resolució dels 
conflictes i/o diferències d'opinions que poguessin sorgir entre els rols de seguretat. 
 
8. DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

 
El CONSELL COMARCAL només recollirà dades de caràcter personal quan siguin 
adequats, pertinents i no excessius i aquests es trobin en relació amb l'àmbit i les finalitats 
per als quals s'hagin obtingut. D'igual manera, adoptarà les mesures d'índole tècnica i 
organitzatives necessàries per al compliment de la normativa de Protecció de Dades vigent 
en cada cas. 
A la vista de l'entrada en aplicació, el dia 25 de maig de 2018, del Reglament (UE) A la vista 
de l'entrada en aplicació, el dia 25 de maig de 2018, 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) i la 
seva translació a la legislació espanyola amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, s'han anat adaptant les mesures 
oportunes com ara, l'anàlisi de legitimitat jurídica de cadascun de les dades tractaments de 
dades que es duguin a terme, l'anàlisi de riscos, l'avaluació d'impacte si el risc és alt, el 
registre d'activitats i el nomenament de qui vagi a exercir les funcions de Delegat de 
Protecció de Dades. 
Les dades personals recollides, ja sigui per mitjans telemàtics o per qualsevol altre, no 
s'utilitzaran per a cap altra finalitat diferent a la qual han estat recollides. La persona 
interessada podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, consulta i oposició en qualsevol 
moment adreçant petició per correu electrònic a l’adreça dpd@vallesoriental.cat . 

 
9. OBLIGACIONS DEL PERSONAL 

 
Tots el personal del CONSELL COMARCAL tenen l'obligació de conèixer i complir aquesta 
Política de Seguretat de la Informació, les normatives i el procediments derivats de la 
mateixa. Es trobaran entre elles les relatives a la protecció de dades personals.  
El responsable del sistema haurà de disposar dels mecanismes necessaris perquè la 
informació arribi a tothom. 
Les persones amb responsabilitat en l'ús, operació o administració de sistemes TIC, rebran 
formació per a l’ús segur dels sistemes en la mesura en què la necessitin per a fer el seu 
treball. La formació serà obligatòria abans d'assumir una responsabilitat, tant si és la seva 
primera assignació o si es tracta d'un canvi de lloc de treball o de responsabilitats en aquest. 



 
 
 
 

 

 
10. TERCERES PARTS 

 
Quan el CONSELL COMARCAL presti serveis a altres organismes o manipuli informació 
d'altres organismes, se'ls farà partícips d'aquesta Política de seguretat de la informació, 
establint canals de comunicació entre els respectius Comitès de Seguretat de la Informació i 
procediments d'actuació per a la reacció davant incidents de seguretat. 
Quan el CONSELL COMARCAL utilitzi serveis de tercers o comuniqui informació a tercers, 
se'ls farà partícips d'aquesta Política de seguretat i de la normativa de seguretat que 
pertoqui a aquests serveis o informació. 
Aquesta tercera part quedarà subjecta a les obligacions establertes en aquesta normativa, 
podent desenvolupar els seus propis procediments operatius per satisfer-la. S'establiran 
procediments específics d'informe i resolució d'incidències, que garantiran que el personal 
dels tercers estan adequadament conscienciats en matèria de seguretat, com a mínim al 
mateix nivell que l'establert en aquesta Política. 
Quan algun aspecte de la Política no pugui ser satisfet per una tercera part d’acord a 
l’establert anteriorment, es requerirà un informe del responsable de seguretat que indiqui els 
riscos en què s'incorre i la forma de tractar-los. Es requerirà l'aprovació d'aquest informe per 
part del responsable de la informació i serveis afectats abans de seguir endavant.” 

 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 16.27 de la videoacta. 
 
El president 
 
Alguna paraula? Passem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 29 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
10. 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 Santa Maria de Martorelles. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de l’Àrea de Societat del Coneixement i Transparència, de 21 de 
setembre de 2022, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 20 de setembre de 2022, el senyor Carles Fernández Pérez, gerent del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental, 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 

http://videoacta.vallesoriental.cat/?pleno=20220928&punto=9


 
 
 
 

 

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 12 de setembre de 2022 amb número d'entrada E2022014168, l'ajuntament de Santa 
Maria de Martorelles 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 de tres mil sis-
cents vuitanta-cinc euros amb seixanta-cinc cèntims (3.685,65 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 de Santa 

Maria de Martorelles 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 de 
setembre de 2023 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 90.462.32 en els exercicis següents, d’acord amb el detall 
següent: 

 
Any Núm. partida Import  

2022 90.462.32 1.228,55 € 

2023 90.462.32 2.457,10 € 

“ 
 
2. El 21 de setembre 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 Santa Maria de Martorelles, 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 de la corporació, la senyora Núria Caellas Puig. 
  
I de l’altra, el senyor Rodolf Casas Bonet, alcalde de l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles, 
assistit pel secretari/ per la secretària de la corporació, el/la senyor/a 
1_______________________. 
  
 

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/ Els secretaris 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.   
  

                                                
1 Completar en funció del secretari o secretària de l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles.  



 
 
 
 

 

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 Santa Maria de Martorelles 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. 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.  

 
11. La Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l'Autoritat Catalana de protecció de dades.  

  
12. La Llei 9/2011, del 29 de desembre de promoció de l’activitat econòmica.  

  
13. La Llei 10/2011 de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa.   

  
14. La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern.  
  

15. 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.  
  

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 Santa Maria de Martorelles, 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). 
 

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 2 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 tres mil sis-cents 

vuitanta-cinc euros amb seixanta-cinc cèntims (3.685,65 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 
tres-cents set euros amb catorze cèntims (307,14 EUR), excepte l’última mensualitat de cada 
anualitat que per ajustar-ho a l’import convingut passa a ser de tres-cents set euros amb onze 
cèntims (307,11 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 
de setembre de 2022 fins el 31 d’agost 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. Règim de modificació del conveni 

 
1. Les parts signants del conveni poden proposar-ne modificacions. La modificació del conveni 

requereix el consentiment exprés de les parts.  
 

2. El procediment a seguir per a la modificació del conveni és el següent:  
 

a) La part que proposa la modificació ha de presentar al registre de l’altra part llur proposta de 
modificació amb la definició i la concreció d’allò que es proposa.  

b) Si és el cas, es procedeix a la negociació i redacció de l’esborrany del document de 
modificació del conveni en seu de Comissió de seguiment. 

c) Si és el cas, les parts aproven el document de modificació del conveni pels òrgans 
competents respectius.     

d) Si és el cas, les parts signen el document de modificació del conveni. 

 
Desè.  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.  
  
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.  
  
Les parts, després de llegir el present conveni de cooperació, mostren la seva conformitat, 
ratifiquen el seu contingut i el signen.” 

 
2. Anotar a la comptabilitat el reconeixement del dret plurianual reconegut i compromís 

d’ingrés a càrrec de l’aplicació pressupostària 90.462.32 en els exercicis següents, 
d’acord amb el detall següent: 
 

Any Núm. partida Import  

2022 90.462.32 1.228,55 € 

2023 90.462.32 2.457,10 € 

 
 
3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles.”  
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 17.00 de la videoacta. 
 
El president 
 
Alguna paraula? Passem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 29 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
ÀREES D’EDUCACIÓ I DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT 
 
11. Aprovar la remoció de la condició per a la resolució de la convocatòria dels ajuts 
de menjador per al curs escolar 2022-2023. 
 
Llegit el dictamen de les àrees d’Educació i de Polítiques Socials i d’Igualtat, de 21 de 
setembre de 2022, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS  
 
1. El 23 de març de 2022, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, juntament amb 

l’aprovació de les Bases i l’aprovació de la convocatòria dels ajuts individuals de 
menjador per al curs escolar 2022/2023, acordà també condicionar la resolució de la 
convocatòria a la resolució del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
que estableixi la dotació econòmica pels ajuts de menjador, amb subjecció a les seves 
previsions i al finançament definitiu de l’import dels ajuts, o bé a la disponibilitat 
pressupostària i al seu finançament d’acord amb les previsions de l’article 8.4 i la 

http://videoacta.vallesoriental.cat/?pleno=20220928&punto=10


 
 
 
 

 

Disposició addicional primera de les Bases reguladores dels ajuts individuals de 
menjador.  

 
Així mateix, s’acordà que la despesa màxima de la convocatòria s’autoritzaria 
expressament un cop s’aprovi la resolució del Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya que estableixi la dotació econòmica pels ajuts de menjador.  
 
 

2. El 3 d’agost de 2022, la Comissió de Govern del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
amb la voluntat d’agilitzar la tramitació dels ajuts i no pertorbar el servei de menjador, 
resolgué la convocatòria amb caràcter provisional alhora que condicionà aquesta 
resolució a l’acord de Ple per raó del qual es remogui la condició establerta per a la 
resolució de la convocatòria i un cop s’aprovi la resolució del Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya que estableixi la dotació econòmica pels ajuts de menjador, 
amb subjecció a les seves previsions, i al finançament definitiu de l’import dels ajuts. 
 
En aquest sentit, el text dels acords fou el següent:  
 
“ 
1. Atorgar amb caràcter provisional els ajuts de menjador per al curs escolar 2022/2023 

als alumnes que consten en l’annex núm. 1 de l’informe de la relació de fets, d’acord 
amb el que s’hi especifica.  

 
2. Denegar l’ajut de menjador per al curs escolar 2022/2023 als alumnes que consten 

en l’annex núm. 2 de l’informe de la relació de fets, d’acord amb el que s’hi 
especifica. 

 
3. Condicionar l’acord primer precedent a la resolució del Departament d’Educació de la 

Generalitat de Catalunya que estableixi la dotació econòmica pels ajuts de menjador, 
amb subjecció a les seves previsions, i al finançament definitiu de l’import dels ajuts, 
essent aquesta una condició suspensiva, decaient i essent nuls els ajuts de menjador 
atorgats amb caràcter provisional en cas que no es compleixi.  

 
4. Condicionar els acords primer, segon i tercer precedents a l’acord del Ple del Consell 

Comarcal per raó del qual s’aprovi la remoció de la condició per a la resolució de la 
convocatòria dels ajuts de menjador aprovada en sessió plenària de 23 de març de 
2022, següent:  

 
“Condicionar la resolució de la convocatòria a la resolució del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya que estableixi la dotació econòmica pels 
ajuts individuals de menjador, amb subjecció a les seves previsions i al finançament 
definitiu de l’import dels ajuts, o bé a la disponibilitat pressupostària i al seu 
finançament d’acord amb les previsions de l’article 8.4 i la Disposició addicional 
primera de les Bases reguladores dels ajuts individuals de menjador.” 

 
5. Publicar l’anunci amb la llista dels ajuts individuals de menjador atorgats i denegats, 

amb indicació del caràcter provisional de l’atorgament i de les condicions a les quals 
hi estan subjectes, en el taulell d’anuncis electrònic.  

 
6. Publicar l’enllaç de l’anunci del taulell d’anuncis electrònic esmentat en el punt 

precedent en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i  comunicar la resolució 
als ajuntaments interessats.” 

 



 
 
 
 

 

3. Per això, d’acord amb la motivació raonada en la Comissió de Govern de 3 d’agost de 
2022 i amb la voluntat de no pertorbar el servei de menjador, cal remoure la condició per 
a la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador aprovada en sessió plenària de 
23 de març de 2022, següent:  

 
“Condicionar la resolució de la convocatòria a la resolució del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya que estableixi la dotació econòmica pels 
ajuts individuals de menjador, amb subjecció a les seves previsions i al finançament 
definitiu de l’import dels ajuts, o bé a la disponibilitat pressupostària i al seu 
finançament d’acord amb les previsions de l’article 8.4 i la Disposició addicional 
primera de les Bases reguladores dels ajuts individuals de menjador.” 

 
4. El 21 de setembre 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 de 24 de maig de 2016 entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el 

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya relatiu a la delegació de 
competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de 
menjador.  
 
Mitjançant aquest conveni  el Consell Comarcal assumeix la competència delegada de la 
gestió dels ajuts de menjador que es puguin establir, dins les disponibilitats 
pressupostàries del Departament d’Educació per a cada curs escolar, per a l’alumnat que 
ho sol·liciti i no li correspongui la gratuïtat del servei, que cobreixen totalment o 
parcialment el cost del servei escolar de menjador. 
 
La clàusula 6a d’aquest conveni estableix que els serveis que el Consell Comarcal presti 
en virtut de les competències delegades es finançaran mitjançant la dotació econòmica 
assignada pel Departament d’Educació. També es podran finançar mitjançant altres 
aportacions d’organismes o entitats i mitjançant els ingressos provinents de la prestació 
dels serveis. La dotació econòmica per a cada curs, s’assignarà mitjançant resolucions 
per part del Departament d’Educació que autoritzaran el cost total del cadascun dels 
serveis prestats pel Consell Comarcal, i l’import corresponent al finançament de les 
despeses de gestió, la signatura de les quals es delega en la persona titular de la 
Direcció General competent en aquesta matèria.  
 

2. L’acord vuitè de 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, quan diu que mentre no es produeixi l'acceptació d'aquesta delegació, els 
serveis contractats o establerts per mitjà d'un conveni pels ens locals delegats, de 
conformitat amb la delegació anterior, s'han de continuar prestant de conformitat amb el 
règim determinat al punt 3 d'aquest Acord. 

 
3. Les Bases reguladores dels ajuts de menjador i llur annex per al curs escolar 2022/2023, 

aprovades pel Ple el 23 de març de 2022 i publicades en el BOPB de 29 de març de 
2022 (CVE 202210050047).  

 
4. La Disposició addicional primera de les Bases reguladores dels ajuts de menjador 

disposa que sens perjudici del que estableix el segon paràgraf de l’article 8.4 d’aquestes 
bases, el Consell Comarcal pot resoldre la convocatòria i atorgar ajuts individuals de 
menjador sense la resolució del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 



 
 
 
 

 

que estableixi la dotació econòmica pels ajuts individuals de menjador, sempre i quan hi 
hagi disponibilitat pressupostària.  

 
Els atorgaments que es realitzin amb anterioritat a la resolució del Departament 
d’Educació esmentada amb anterioritat, podran ser per l'import total, però condicionats al 
finançament definitiu, de manera que en cas que calgui reduir-los o revocar-los, només 
es poden considerar imports ferms aquells que tinguin finançament directe del Consell 
Comarcal, especificant-se així en la resolució. Podran concedir-se imports que en la 
seva totalitat siguin provisionals a l'espera del finançament definitiu, en aquest cas caldrà 
efectuar la devolució corresponent. 
 

5. L’acord del Ple del Consell Comarcal el 23 de març de 2022, següent:  
 

“Condicionar la resolució de la convocatòria a la resolució del Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya que estableixi la dotació econòmica pels ajuts individuals 
de menjador, amb subjecció a les seves previsions i al finançament definitiu de l’import 
dels ajuts, o bé a la disponibilitat pressupostària i al seu finançament d’acord amb les 
previsions de l’article 8.4 i la Disposició addicional primera de les Bases reguladores dels 
ajuts individuals de menjador.”  

 
 
Per això, 
 
PROPOSEM al Ple que acordi: 
 
Únic.- Aprovar la remoció de la condició per a la resolució de la convocatòria dels ajuts de 
menjador per al curs 2022-2023 aprovada en sessió plenària de 23 de març de 2022, 
següent:  
 

“Condicionar la resolució de la convocatòria a la resolució del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya que estableixi la dotació econòmica pels 
ajuts individuals de menjador, amb subjecció a les seves previsions i al finançament 
definitiu de l’import dels ajuts, o bé a la disponibilitat pressupostària i al seu 
finançament d’acord amb les previsions de l’article 8.4 i la Disposició addicional 
primera de les Bases reguladores dels ajuts individuals de menjador.” 

 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 17.48 de la videoacta. 
 
El president 
 
Passem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 19 vots a favor de, per part del Grup Comarcal Partit dels 
Socialistes de Catalunya - CP, els senyors i les senyores Emilio Cordero Soria, Marialluïsa 
Ferré García, Maria del Mar Hernández Sánchez, Francesc Juzgado Mollá, Joan Ramon i 
Bernabé, Francesc Sánchez Castilla, Juan Manuel Segovia Ramos, Josep Quesada Tornero 
i Eduard Vallhonesta Alarcon; per part del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts), els 
senyors i les senyores Gemma Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, Joan Daví Mayol, Raül 
Garcia Ramírez, 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 10 abstencions de, per part del Grup Comarcal Esquerra Republicana 
de Catalunya, els senyors i les senyores Marc Candela i Callado, Anna Cella i Navarro, 
Assia Cherdal i Roukha, Joan Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomás, Ignasi 
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Martínez Murciano, Magalí Miracle i Rigalós, 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. 
 
 
II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL 
 
1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2022PRES000380, de 15 de juliol, al 
2022PRES000457, de 21 de setembre. 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 24.05 de la videoacta. 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de Presidència del 
2022PRES000380, de 15 de juliol, al 2022PRES000457, de 21 de setembre. 
 
2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2022GER001210, de 15 de juliol, al 
2022GER001608, de 22 de setembre. 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 24.22 de la videoacta. 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de Gerència del 
2022GER001210, de 15 de juliol, al 2022GER001608, de 22 de setembre. 
 
 
12. Precs i preguntes. 
 
El president 
 
Aquesta intervenció es troba enregistrada al minut 24.28 de la videoacta. 
 
La senyora Marialluïsa Ferré Garcia 
 
Aquesta intervenció es troba enregistrada al minut 24.37 de la videoacta. 
 
El senyor Marc Candela i Callado 
 
Aquesta intervenció es troba enregistrada al minut 26.54 de la videoacta. 
 
La senyora Marialluïsa Ferré Garcia 
 
Aquesta intervenció es troba enregistrada al minut 27.38 de la videoacta. 
 
El senyor Marc Candela i Callado 
 
Aquesta intervenció es troba enregistrada al minut 29.13 de la videoacta. 
 
La senyora Marialluïsa Ferré Garcia 
 
Aquesta intervenció es troba enregistrada al minut 29.21 de la videoacta. 
 
El president 
 
Aquesta intervenció es troba enregistrada al minut 29.28 de la videoacta. 
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El senyor Ignasi Martínez Murciano 
 
Aquesta intervenció es troba enregistrada al minut 29.33 de la videoacta. 
 
El senyor Jordi Manils Tavio 
 
Aquesta intervenció es troba enregistrada al minut 30.52 de la videoacta. 
 
El president 
 
Aquesta intervenció es troba enregistrada al minut 32.35 de la videoacta. 
 
 
S’aixeca la sessió a les dinou hores i trenta-sis minuts, de la qual cosa, com a secretari 
accidental, dono fe, amb el vistiplau del senyor president. 
 
Document signat electrònicament. 
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