
 
 
 
 

 
 

PER URGÈNCIA 
 
PROPOSTA DE L’ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
Ple, de 23 de novembre de 2022 
 
 
Aprovar el contingut i la signatura de l’addenda de modificació per a l’any 2022 del 
conveni amb l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya per a la 
coordinació d’actuacions en desenvolupament de la delegació de competències en 
matèria de consum 

 
Consum 
EXP: X2022012726 

 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
El 16 de novembre de 2022, la senyora Josefa Recio Corral, cap de l'Àrea de Serveis 
Personals, ha emès l’informe següent: 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. L’Agència Catalana del Consum és l’entitat pública que té assignades totes les competències 

que corresponen a la Generalitat de Catalunya en matèria de consum en virtut de la 
Constitució i l’Estatut d’Autonomia.  
 

2. Un dels objectius del Codi de consum de Catalunya, aprovat mitjançant la Llei 22/2010, de 22 
de juliol, és que les persones consumidores i usuàries gaudeixin, com a mínim, d’accés a un 
servei públic de consum en la seva comarca.  

 
3. L’Agència Catalana del Consum i el Consell Comarcal del Vallès Oriental tenen l’interès a 

impulsar i participar en els mecanismes legalment establerts per a la informació de les 
persones consumidores i la resolució de conflictes en matèria de consum.  

 
4. El 22 de desembre de 2021, en el Ple 14/2021 del Consell Comarcal del Vallès Oriental es va 

acceptar la delegació de competències i es va aprovar el contingut i la signatura del Conveni 
amb l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya per a la coordinació 
d’actuacions en desenvolupament de la delegació de competències en matèria de consum. 

 
5. El 29 de desembre de 2021, es va formalitzar un conveni de la delegació de competències 

amb l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya per a la realització 
d’actuacions en matèria de consum. El conveni esmentat té una vigència de quatre anys a 
computar des de l’1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2024 i ser prorrogable en els 
termes que s’hi preveuen.  

 
6. El 27 d’octubre de 2022, mitjançant correu electrònic, l’Agència Catalana de Consum proposa 

al Consell Comarcal del Vallès Oriental la formalització de l’addenda per a l’any 2022 del 
conveni per a la coordinació d’actuacions en desenvolupament de la delegació de 
competències en matèria de consum.  

 
7. El finançament de l’Agència Catalana de Consum per fer front als costos derivats d’aquestes 

funcions per a l’any 2022 és de seixanta-tres mil quatre-cents vuitanta-dos euros amb 
seixanta-quatre cèntims (63.482,64 EUR).  

 
8. Les despeses d’aquesta addenda són a càrrec de les aplicacions pressupostàries següents: 

34.49300.12000, 34.49300.12006, 34.49300.12100, 34.49300.12101, 34.49300.16000, 



 
 
 
 

 
 

30.32001.12000,  30.32001.12006, 30.32001.12100, 30.32001.12101 i 30.32001.16000 del 
pressupost de despeses 2022 del Consell Comarcal. 

 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. L’aprovació i signatura de l’addenda per a l’any de 2022 del conveni de la delegació de 

competències en matèria de consum.” 

 
FONAMENTS DE DRET 

 
1. La Generalitat de Catalunya, d’acord amb l'article 123 de l'Estatut d'Autonomia, té 

competència exclusiva en matèria de defensa de les persones consumidores i 
usuàries, i, d’acord amb l’article 2 de la Llei 9/2004, de 24 de desembre, l’Agència 
Catalana del Consum és l’entitat pública que té assignades totes les competències 
que corresponen a la Generalitat de Catalunya en matèria de consum en virtut de la 
Constitució i l’Estatut d’Autonomia. 

 
2. L’Agència Catalana del Consum, d’acord amb l’article 3.1 de la Llei 9/2004, de 24 de 

desembre, de creació i amb l’article 126-10 de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi 
de Consum de Catalunya, té, entre altres, les funcions de: 

 
- Relacionar-se i cooperar amb totes les administracions públiques per avançar en 

la millora dels drets i la protecció de les persones consumidores i usuàries. 
 

- Cooperar amb les administracions locals que exerceixen competències en matèria 
de consum, potenciar el desplegament de les oficines locals de consum, 
assessorar-les en el que sigui necessari per al millor exercici de les seves 
funcions i subscriure convenis per, entre d’altri, compartir la dotació dels mitjans 
tècnics i materials adequats per al compliment de llurs finalitats. 

 
3. Correspon a les comarques l’exercici de les competències recollides als articles 25 i 

28 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre,  pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, entre les quals, d'acord amb l’article 
25.1.c), hi ha l’exercici d’aquelles que li delegui o li encarregui de gestionar 
l’Administració de la Generalitat respectant el principi de lleialtat institucional (article 
36.2). 
 

4. L’article 42 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
preveu la creació de comarques per part de les comunitats autònomes seguint els 
seus propis Estatuts d’Autonomia i que aquestes entitats tindran les competències i 
els recursos assignats per les lleis autonòmiques. 
 

5. L’article 83.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya disposa en matèria d’organització 
del govern local que l'àmbit supramunicipal és constituït per les comarques que ha de 
regular una llei del Parlament cosa que es ratifica a l’article 92.2 de la pròpia norma 
institucional bàsica. 
 

6. El Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, aprova el Text refós de la Llei de 
l'organització comarcal de Catalunya, i al seu article 25 s’informen les competències 
de les comarques entre les quals hi ha les que li deleguin o li encarreguin de gestionar 
l'Administració de la Generalitat. 
 



 
 
 
 

 
 

7. El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, regula en el seu títol XII la delegació de competències als ens locals i 
n’estableix el procediment i els mecanismes adequats. En concret, els articles 137, 
138 i 139 del referit Text refós possibiliten que l’Administració de la Generalitat 
mitjançant un Acord exprés adoptat pel Govern delegui l’exercici de competències 
pròpies als ens locals de Catalunya, com és el cas dels consells comarcals, els quals 
hauran d’exercir les potestats inherents a aquestes, sense que se n’alteri la titularitat. 
 

8. L’ACORD GOV/173/2021, de 2 de novembre, de delegació de competències a 
diversos consells comarcals en matèria de defensa de les persones consumidores i 
usuàries. 

 
9. El conveni per a la coordinació d’actuacions en desenvolupament de la delegació de 

competències en matèria de consum amb l’Agència Catalana del Consum de la 
Generalitat de Catalunya per a la realització d’actuacions en matèria de consum, 
formalitzat el 28 i 29 de desembre de 2021. 
 

10. L’article 25.c) del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix que corresponen a 
la comarca les competències que li deleguin o li encarreguin de gestionar 
l’Administració de la Generalitat, que hauran d’anar acompanyades de les 
transferència dels recursos necessaris per gestionar-les. 
 

11. L’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
estableix la necessitat del vot favorable de la majoria absoluta del número legal de 
membres de les corporacions per a l’acceptació de delegacions o encàrrecs de gestió 
realitzades per altres administracions, llevat que hi estiguessin imposades legalment. 

 
12. L’article 54.1.b) del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim 

local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1988, de 18 d’abril; l’article 179.1.b) del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, segons és necessari 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 en matèries per a les quals la llei 
exigeixi un quòrum de votació especial. 

 
 
Per això,  

 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura de l’addenda de modificació per a l’any 2022 del 

conveni amb l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya per a la 
coordinació d’actuacions en desenvolupament de la delegació de competències en 
matèria de consum, d’acord amb l’abast i el contingut següent: 

 
REUNITS 
 
D'una part, el senyor Albert Melià i Roset, director de l’Agència Catalana del Consum de la 
Generalitat de Catalunya, qui intervé en representació d’aquesta entitat pública d’acord amb 
el nomenament efectuat mitjançant el Decret 280/2022, de 25 d’octubre (DOGC 8781, de 
27.10.2022), i en virtut de les funcions assignades per l’article 9 de la Llei 9/2004, de 24 de 
desembre, de creació de l’organisme autònom administratiu. 



 
 
 
 

 
 

 
I de l'altra, el senyor Emilio Cordero i Soria, president del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, al qual representa segons nomenament de data 30 de juny de 2021  en ús de les 
competències que té atribuïdes per l’article 13.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya i per 
l’Acord del Ple del Consell de data 30 de juny de 2021. 
 
En endavant, les entitats representades, seran considerades conjuntament com les Parts. 
 
MANIFESTEN 
 
Única.- Les Parts van formalitzar, amb data 28 i 29 de desembre de 2021, un conveni per a la 
coordinació d’actuacions en desenvolupament de la delegació de competències que, en 
matèria de consum, va ser adoptada a favor de la comarca mitjançant Acord de Govern 
GOV/173/2021 de 2 de novembre. Mitjançant aquest conveni es va concretar la realització 
d’actuacions en matèria de consum, el procediment, les tasques i els mitjans per a l’exercici 
de les funcions delegades així com el finançament corresponent. 
 
El conveni esmentat, sens perjudici de la seva possibilitat de pròrroga, és vigent fins el 31 de 
desembre de 2024. No obstant això, a la clàusula onzena, apartat 3, in fine, es va establir 
que: “la clàusula vuitena i els annexos d’aquest conveni on es concreta el finançament, el 
mètode de càlcul i, per tant, la contraprestació aplicable durant cada exercici, han de ser 
objecte d’actualització anual mitjançant una addenda de modificació a subscriure per escrit”. 
 
L’objecte d’aquesta addenda de modificació és el de procedir amb l’actualització esmentada a 
l’apartat immediat anterior per a l’any 2022, amb subjecció a les següents, 
 
CLÀUSULES 
 
Primera.- Objecte 
Aquesta Addenda té per objecte la modificació, per a l’any 2022, de la clàusula vuitena i dels 
annexos afectats del conveni de coordinació d’actuacions en desenvolupament de delegació 
de competències en matèria de consum, subscrit entre l’ACC i el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, el dia 28 i 29/12/2021, amb la finalitat de procedir amb l’actualització prevista a la 
seva clàusula onzena, apartat 3, in fine. 
 
Segona.- Abast de la modificació 
 
1. Es modifica la clàusula vuitena del conveni de coordinació d’actuacions esmentat a la 

clàusula primera, el qual durant l’any 2022 tindrà el redactat següent: 
 

“Vuitena.- 
1. Per fer front al finançament dels costos derivats d’aquest conveni de delegació per a 
l’any 2022, l’Agència Catalana del Consum farà una aportació al Consell Comarcal  del 
Vallès Oriental de 63.482,64.- € amb càrrec a la partida D/460000100/4610/0000 del seu 
pressupost. 
2. L’import de la contraprestació s’ha d’abonar mitjançant una transferència al Consell 
Comarcal en un compte bancari oficial de l’entitat, prèviament comunicat amb antelació 
suficient a l’Agència Catalana del Consum i que ha d’estar degudament autoritzat i 
certificat per la seva Intervenció de fons.  
3. Pel càlcul del finançament de l’activitat delegada s’han de tenir en compte la 
disponibilitat pressupostària existent, l’equilibri entre les aportacions financeres i les 
despeses derivades de l’execució, les afectacions econòmiques que es puguin 
determinar normativament, el previst a la clàusula sisena, apartat 2 d’aquest conveni i el 
nivell d’eficàcia, eficiència i efectivitat en el correcte desenvolupament de la delegació. 
4. Per als anys successius i durant la vigència del conveni la contraprestació econòmica 
serà objecte d’actualització anual d’acord amb l’establert a la clàusula onzena, apartat 3”. 

 



 
 
 
 

 
 

2. Es modifiquen els annexos I i II del conveni de coordinació d’actuacions esmentat a la 
clàusula primera, els quals durant l’any 2022 tindran el redactat que s’indica en l’annex 
d’aquesta addenda. 

 
Tercera.-  Vigència de la resta del conveni 
La resta de clàusules del conveni de coordinació d’actuacions en desenvolupament de 
delegació de competències en matèria de consum, subscrit entre les Parts el 28 i 29/12/2021 
es manté vigent. 
 
Quarta.-  Vigència de l’addenda 
L’actualització de la clàusula vuitena i dels annexos I i II efectuada mitjançant aquesta 
addenda és vigent fins el 31 de desembre de 2022. 
 
I perquè així consti, i en prova de conformitat i consentiment amb el contingut Addenda de 
modificació de conveni, les Parts la subscriuen mitjançant la signatura electrònica dels seus 
respectius representants a la data que consta al segell electrònic. 
 
ANNEX I: DADES DEL CONSELL COMARCAL 

 
Dades del Consell Comarcal 

Entitat 
Consell Comarcal del Vallès Oriental 

 NIF 
P5800010J 

Carrer o plaça i número 
Miquel Ricomà, 46 

 Localitat 
Granollers 

Codi postal 
08401 

 Telèfon 
938600700 

Adreça electrònica 
ccvo@vallesoriental.cat 

 

 
Dades dels representants 

President/a (nom i cognoms)  
Emilio Cordero Soria 

NIF 
52149771P 

Adreça electrònica 
presidencia@vallesoriental.cat 

Data de nomenament 
30 de juny de 2021 

Data Acord del Ple del Consell * 
30 de juny de 2021 

Gerent (nom i cognoms) 
Carles Fernández Pérez 

NIF 
46519928J 

Adreça electrònica 
fernandezpc@vallesoriental.cat 

Delegat protecció dades (nom i cognoms) 
Núria Caellas Puig 

NIF 
      

Adreça electrònica 
dpd@vallesoriental.cat 

 

Dades de l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor 
Horari de funcionament de l’Oficina d’Informació al Consumidor**:   
Dilluns  x    Dimarts  x    Dimecres  x    Dijous  x    Divendres  x 
Horari: 09:00 – 14:00 

Pressupost OCIC 2022:  91.904,87 € 
 Declaro que l’entitat que represento no ha sol·licitat una altra subvenció o ajut per a la mateixa finalitat. 

X Declaro que l’entitat que represento ha sol·licitat i/o li han concedit una altra subvenció o ajut per a la mateixa finalitat: 

Òrgan atorgant Import sol·licitat Import concedit 

Diputació de Barcelona 40.000,00€ 28.166,00€ 
 

 
 
(Signatura del/de la sol·licitant) 
 
*  Acord del Ple del Consell que atribueix les competències al President. 
** L’oficina ha d’estar oberta al públic un mínim de 10 hores a la setmana. 

 

 
Informació bàsica sobre el tractament de dades personals 
Denominació de l’activitat de tractament: Gestió econòmica  
Responsable del tractament de les dades: Agència Catalana del Consum – consum@gencat.cat 
Delegat de protecció de dades: c/ Foc 57, 08038 Barcelona – lopd.acc@gencat.cat. 
Finalitat: Gestió econòmica, financera i comptable de l’Agència; gestió i tramitació dels expedients de contractació i convenis, control 
de despesa i d’ingressos.  
Conservació de les dades: La documentació comptable que es generi en l’execució d’aquest conveni es conservarà per un període 
de 6 anys i la documentació fiscal i tributària 4 anys.  



 
 
 
 

 
 

Comunicació de les dades: Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans de control i fiscalització 
competents, en compliment d’obligació legal. 
Drets de les persones interessades: podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament de les 
dades o el dret a la portabilitat de les mateixes adreçant-vos per escrit a consum@gencat.cat, al c/ Foc 57, 08038 de Barcelona o al 
nostre delegat de protecció de dades a lopd.acc@gencat.cat o a través de formulari electrònic. En cas de disconformitat amb el 
tractament, també teniu el dret de presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva 
seu electrònica. 
Més informació: enllaç  

 

 

ANNEX II. Relació de personal que exerceix funcions en matèria de consum al Consell 
Comarcal del Vallès Oriental 
 

Nom i cognoms NIF Categoria Cost 
anual 

Funcions 

Descripció de les funcions que fa 

Eugènia Llonch 
Bonamusa 

***2569** A1 50.421,60 

Tasques d’Arbitratge: 
- Gestió de les sol·licituds d’arbitratges i 

dels expedients  
- Gestió de la citació de les vistes  
- Assistència a les vistes i als àrbitres  
- Elaboració i notificació dels laudes 
- Seguiment compliment laudes 

Ignasi Valls Vivas ***4664** A1 49.912,55 

Tasques de mediació:  
- Gestió de les sol·licituds de mediació.  
- Revisió de l’adhesió de les empreses 

reclamades al sistema arbitral de 
consum. Gestió de les comunicacions 
entre les parts que integren el procés 
de mediació. En cas de no arribar a 
un acord per mitjà de la mediació 
entre les parts, trasllat de l’expedient a 
l’arbitratge. 

- Atenció telefònica: consultes, 
assistència al consumidor sobre els 
tràmits… 

Josefa Recio 
Corral 

***9831** A1 71.922,75 

Tasques de cap d’àrea: 
- Seguiment setmanal de la gestió del 

servei. 
- Gestió  i tramitació dels expedients 

administratius del servei. 

 
(Data)       (Nom i signatura del/de la 
sol·licitant) 
 
Informació bàsica sobre el tractament de dades personals 
Denominació de l’activitat de tractament: Gestió econòmica i Activitats de formació 
Responsable del tractament de les dades: Agència Catalana del Consum – consum@gencat.cat 
Delegat de protecció de dades: c/ Foc 57, 08038 Barcelona – lopd.acc@gencat.cat. 
Finalitat: Gestió econòmica, financera i comptable de l’Agència; gestió i tramitació dels expedients de contractació i 
convenis, de despesa i d’ingressos. Gestió, seguiment i control de les sessions de formació, ponències, tallers i altres 
activitats de formació i divulgatives en matèria de consum. 
Conservació de les dades: La documentació comptable que es generi en l’execució d’aquest conveni es conservarà 
per un període de 6 anys i la documentació fiscal i tributària 4 anys. La documentació relativa a la formació impartida 
es conserva de forma permanent. 
Comunicació de les dades: Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans de 
control i fiscalització competents, en compliment d’obligació legal. 
Drets de les persones interessades: podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del 
tractament de les dades o exercir el dret a la portabilitat de les mateixes adreçant-vos per escrit a 
consum@gencat.cat, al c/ Foc 57, 08038 de Barcelona o al nostre delegat de protecció de dades a 
lopd.acc@gencat.cat o a través de formulari electrònic. En cas de disconformitat amb el tractament, també teniu el 
dret de presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva seu 
electrònica. 
Més informació: enllaç  

 
2. Notificar aquest acord a l’Agència Catalana del Consum.  

mailto:lopd.acc@gencat.cat
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/
http://consum.gencat.cat/protecciodedades.
mailto:lopd.acc@gencat.cat
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/
http://consum.gencat.cat/protecciodedades.


 
 
 
 

 
 

 
Document signat electrònicament. 
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