
 
 
 
 

 
 

PER URGÈNCIA 
PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA  
Ple, 23 de novembre de 2022 
 
Sol·licitar una subvenció a la Diputació de Barcelona corresponent a la línia de 
suport 1, del Programa general d'inversions 2020-2023 (PGI) 
 

Medi Ambient i Territori 
EXP: X2022014532 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
El 23 de novembre de 2022, el senyor Carles Fernández Pérez, gerent, ha emès l’informe 
següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 30 de juliol de 2020 el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar l’acord núm. 95/20 

d’aprovació del PGI del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (en endavant, 
PGI), pel qual es va aprovar la relació individualitzada dels imports a concedir als ens locals. 
En el cas del Consell Comarcal del Vallès Oriental aquests imports es van fixar en 826.823,48 
euros per a la línia de suport 1 i 206.705,87 euros per a la línia de suport 2. 
 

2. El 30 d’octubre de 2020 el Consell Comarcal va presentar a la Diputació de Barcelona el 
formulari Conformitat amb el PGI, amb els imports indicats en l’acord núm. 95/20 esmentat. 

 
3. El 2 de febrer de 2021, mitjançant decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona es 

van aprovar les concessions de la Línia 2 del PGI, que en el cas del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental es van fixar en 206.705,86 euros, essent aquest import un cèntim d’euro 
inferior al que s’havia previst concedir per aquesta línia segons l’acord núm. 95/20 esmentat i 
al que s’havia consignat en el formulari de conformitat presentat pel Consell Comarcal. 

 
4. El 2 de març de 2021 la Diputació de Barcelona va comunicar la finalització del tràmit de 

comunicació del formulari de conformitat presentat pel Consell Comarcal, sense incidència, 
segons consta en el Portal Municipal de Tràmits de la Diputació de Barcelona. 

 
5. El 10 de març de 2022 la Diputació de Barcelona va comunicar per correu electrònic que 

l’import de la Línia 1 del PGI per aquest Consell Comarcal passava a ser d’un import de 
826.823,49 €, en resposta a una consulta formulada pel Consell Comarcal després d’apreciar 
la diferència exposada en l’aprovació de les concessions de la Línia 2 del PGI, de 2 de febrer 
de 2021. 

 
6. D’altra banda, el 4 de maig de 2022 el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar 

l’expedient 11 de modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos i despeses de 
l’exercici 2022, en la seva modalitat de crèdits extraordinaris, que inclou una dotació de 
800.000 euros per a la nova seu. 

 
7. El 16 de novembre de 2022, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va acceptar la 

cessió gratuïta per part de l’Ajuntament de Granollers del domini de les finques registrals 
inscrites al Registre de la Propietat núm. 1 de Granollers, corresponents a l’edifici dels antics 
jutjats de Granollers excepte la tercera planta. 

 
8. El 16 de novembre de 2022, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar 

l’avantprojecte de reforma de la seu dels antics jutjats de Granollers, per a la implantació de la 
nova seu del Consell Comarcal, a l’Avinguda del Parc núm. 7. 

 



 
 
 
 

 
 

9. El 23 de novembre de 2022 està previst sotmetre a aprovació per part del Ple del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental una proposta de modificació del pressupost de despeses 
35/2022, amb una dotació pressupostària de 200.000 euros per a la nova seu. 

 
10. Es preveu que en el Ple del Consell Comarcal de 23 de novembre de 2022, la Presidència 

proposi incloure en l’ordre del dia per urgència les propostes de l’aprovació de la despesa 
plurianual i la licitació per a l’adjudicació del contracte mixt per a la redacció del projecte 
executiu i execució de les obres de la 1a fase de la reforma de la seu dels antics jutjats de 
Granollers per a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal (obres de rehabilitació 
estructural, construcció d’una nova planta i treballs preliminars necessaris). 

 
 
Per això, PROPOSO al Ple que acordi sol·licitar a la Diputació de Barcelona un ajut de 826.823,49 
euros corresponent a la línia de suport 1, del Programa general d'inversions 2020-2023 (PGI) per a 
la 1a fase de la reforma de la seu dels antics jutjats de Granollers, per a la implantació de la nova 
seu del Consell Comarcal, d’acord amb el calendari següent: 
 

Any de periodificació Import sol·licitat (euros) 

2023 150.075,01 € 

2024 676.748,48 € 

TOTAL 826.823,49 € 

“ 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La Comissió de Govern té delegades les competències en matèria de subvencions 

en virtut de l’acord del Ple del Consell Comarcal de 25 de setembre de 2019 publicat 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 d’octubre de 2019, en que 
disposa l’aprovació dels projectes o memòries en sol·licituds de subvencions 
públiques o privades des de 500.001 euros fins a 1.500.000 euros, ambdós imports 
inclosos, així com en les sol·licituds de subvenció públiques o privades des de 
500.001 euros fins a 1.500.000 euros, ambdós imports inclosos, acceptar-les, 
autoritzar o aprovar el seu mitjà de formalització o conveni, si s’escau, justificar-les i 
aprovar-ne el seu llur reintegrament si és el cas. 
 

2. Tenint en compte que la sol·licitud de subvenció és de 826.823,49 euros, la 
competència per aprovar aquest contracte correspondria a la Comissió de Govern.  
 

3. L’article 10.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de 2015, de règim jurídic del sector 
públic, preveu que els òrgan superiors podran avocar per a si mateixos el 
coneixement d’un o de diversos assumptes la resolució dels quals correspon 
ordinàriament o per delegació als seus òrgans administratius dependents, quan 
circumstàncies d’índole tècnica, econòmica, social, jurídica o territorial ho facin 
convenient. 
 
També preveu que en els supòsits de delegació de competències en òrgans no 
dependents jeràrquicament, el coneixement d’un assumpte podrà ser avocat 
únicament per l’òrgan delegant. 
 
L’apartat segon d’aquest article disposa que en tot cas, l’avocació es realitzarà 
mitjançant acord motivat que ha de ser notificat als interessats en el procediment, si 
els hi hagués, amb anterioritat o simultàniament a la resolució final que es dicti.  
 



 
 
 
 

 
 

Així mateix determina que contra l’acord d’avocació no cabrà recurs, encara que 
podrà impugnar-se en l’acord que, si és el cas, s’interposi contra la resolució del 
procediment. 
 

4. Les seus de les institucions públiques són porta d’entrada de la ciutadania als serveis 
que s’hi ofereixen. La seu ha de permetre afavorir la relació de la ciutadania amb el 
Consell Comarcal, promoure i garantir-ne llurs drets.   
 
Alhora, la seu té una importància cabdal en el desenvolupament de les competències 
que ens corresponen, és el lloc d’assistència a les sessions dels òrgans de govern i 
esdevé un espai imprescindible per a garantir els drets polítics dels diversos grups.  
 
La seu ha de proporcionar l’espai i les tecnologies adequades perquè el personal del 
Consell Comarcal pugui desenvolupar els processos i les relacions necessàries per a 
prestar els serveis d’acord amb l’estratègia i l’organització que s’hi fixi.  En aquest 
sentit, la seu s’ha de caracteritzar per conceptes com ara la capacitat, la 
transversalitat, la polivalència, la connexió amb la ciutadania i l’eficiència ambiental i 
energètica; i s’ha d’orientar als valors d’una administració moderna que promogui 
l’eficiència, la innovació, la transparència i la qualitat i excel·lència amb vocació de 
servei a la ciutadania.  
 
El Ple del Consell Comarcal és constituït pel president i els altres consellers 
comarcals. Així doncs, tenint en compte les raons i circumstàncies descrites de 
caràcter tècnic, socials i jurídiques i amb la voluntat de fer partícips a tots els 
consellers en aquesta decisió de transcendència present i futura cabdal per aquest 
ens, i definir-ne llur abast, és convenient avocar la competència de la Comissió de 
Govern per sol·licitar una subvenció a la Diputació de Barcelona corresponent a la 
línia de suport 1, del Programa general d'inversions 2020-2023 (PGI) per a la 1a fase 
de la reforma de la seu dels antics jutjats de Granollers, per a la implantació de la 
nova seu del Consell Comarcal, en favor del Ple.  

 
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Avocar de forma singular, d’acord amb l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de 

2015, de règim jurídic del sector públic, i la motivació esmentada en el fonament de 
dret quart, la competència de la Comissió de Govern per a sol·licitar la subvenció a la 
Diputació de Barcelona corresponent a la línia de suport 1, del Programa general 
d'inversions 2020-2023 (PGI) per a la 1a fase de la reforma de la seu dels antics 
jutjats de Granollers, per a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal. 
 

2. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona un ajut de 826.823,49 euros corresponent a la 
línia de suport 1, del Programa general d'inversions 2020-2023 (PGI) per a la 1a fase 
de la reforma de la seu dels antics jutjats de Granollers, per a la implantació de la 
nova seu del Consell Comarcal, d’acord amb el calendari següent: 

 

Any de periodificació Import sol·licitat (euros) 

2023 150.075,01 € 

2024 676.748,48 € 

TOTAL 826.823,49 € 

 



 
 
 
 

 
 

3. Tramitar aquesta sol·licitud al Portal de tràmits dels ens locals i altres AP de la 
Diputació de Barcelona. 

 
Document signat electrònicament. 
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