
 

 

ACTA DEL PLE 

 
Identificació de la sessió  
Núm.  2022/5 
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 20 de juliol de 2022 
Hora d’inici:  19:10 h 
Hora de fi: 20:45 h 
Lloc: Sala Polivalent la Torreta de Montmeló 
 
Hi assisteixen:  
 
Senyor Emiliano Cordero Soria, president 
Senyora Susana Barroso Valverde 
Senyora Gemma Brunet Ferrer 
Senyor Marc Candela Callado 
Senyora Núria Carné Navarro 
Senyora Anna Cella Navarro 
Senyora Assia Cherdal Roukha 
Senyora Roser Colomé Soler 
Senyor Joan Davi Mayol 
Senyora Eva Maria Díaz Medina 
Senyora Marialluisa Ferre Garcia 
Senyor Joan Josep Galiano Peralta 
Senyor Raul Garcia Ramirez 
Senyor Enric Gisbert Tomas 
Senyora Maria del Mar Hernández Sánchez 
Senyor Francesc Juzgado Mollà 
Senyor Manuel Losada Seivane 
Senyor Jordi Manils Tavio 
Senyor Jose Antonio Montero Dominguez 
Senyora Inmaculada Ortega Marti 
Senyora Marina Planellas Alegre 
Senyor Joan Pons Fiori 
Senyor Joan Ramon Bernabé 
Senyor Francesc Sánchez Castilla 
Senyor Juan Manuel Segovia Ramos 
Senyor Jose Quesada Tornero 
Senyor Luis Fernando Toral Ortega 
Senyor Marc Uriach Cortinas 
Senyor Alejandro Valiente Almazan 
Senyor Eduard Vallhonesta Alarcón 
 
També hi assisteixen: 
 
Senyor Carles Fernández Pérez, gerent 
Senyora Núria Caellas i Puig, secretària accidental 
 
Han excusat la seva absència: 
 
Senyora Pamela Isús Sauri 
Senyor Ignasi Martinez Murciano 
Senyora Magali Miracle Rigalos 
 



 

 

 
S’inicia la sessió a les dinou hores i deu minuts, amb l’ordre del dia següent: 
 
El president 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 00.00 de la videoacta. 
 
Bona tarda, també a aquelles persones que ens esteu seguint des de les xarxes socials, i 
començaríem com s’ha tractat a la Junta de portaveus, retirant els punts 28 i 29, que eren 
mocions que presentaven PSC i ERC per el tema de Can Vila, es retiren i s’incorporarà una 
moció que s’ha acordat entre tots els grups del plenari del Consell Comarcal i si no us 
sembla malament també la posaríem com a incorporació a les urgències. Dit això, hi ha 7 
urgències per votar per incorporar al plenari més aquesta última que seria la vuitena, que 
serà també l’últim punt de l’ordre del dia.  
 
PER URGÈNCIA 
 
PRESIDÈNCIA 
 
1. Aprovar l’informe en relació a l’alteració dels termes municipals entre Montmeló i 
Granollers, aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Montmeló el 25 de maig de 2021. 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 01.18 de la videoacta. 
 
El ple aprova la incorporació de la proposta d’urgència per unanimitat dels 30 membres 
presents, essent 33 de dret i 33 de fet. 
 
2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de cooperació per a la prestació 
d’assistència jurídica amb l’Ajuntament de Cardedeu. 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 01.52 de la videoacta. 
 
El ple aprova la incorporació de la proposta d’urgència per unanimitat dels 30 membres 
presents, essent 33 de dret i 33 de fet. 
 
ÀREA D’EDUCACIÓ 
 
3. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col•laboració amb l’Ajuntament de Sant 
Celoni per tal de prestar el servei de transport escolar no obligatori del alumnes de Sant 
Celoni que van a l’Escola Soler de Vilardell del mateix municipi per al curs 2022-2023. 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 02.18 de la videoacta. 
 
El ple aprova la incorporació de la proposta d’urgència per unanimitat dels 30 membres 
presents, essent 33 de dret i 33 de fet. 



 

 

 
ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT 
 
4. Aprovar l'esmena de la liquidació de pròrroga per a l’any 2020 dels serveis i programes 
inclosos a l’exercici 2019 en el Conveni de col•laboració per a la gestió i la prestació dels 
serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per al 
període 2016-2019, amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis socials 
Resta del Vallès Oriental corresponent a la fitxa 45.1. 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 02.50 de la videoacta. 
 
El ple aprova la incorporació de la proposta d’urgència per unanimitat dels 30 membres 
presents, essent 33 de dret i 33 de fet. 
 
5. Resoldre les al•legacions de People Plus Innovation, SL en relació amb l’expedient per a 
la imposició de penalitats corresponent al contracte per a la prestació del servei d’ajuda a 
domicili en diversos municipis del Vallès Oriental del lot 3 i imposició de penalitats. 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 03.30 de la videoacta. 
 
El ple aprova la incorporació de la proposta d’urgència per unanimitat dels 30 membres 
presents, essent 33 de dret i 33 de fet. 
 
6. Resoldre les al•legacions de People Plus Innovation, SL en relació amb l’expedient per a 
la imposició de penalitats corresponent al contracte per a la prestació del servei d’ajuda a 
domicili en diversos municipis del Vallès Oriental del lot 4 i imposició de penalitats. 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 04.04 de la videoacta. 
 
El ple aprova la incorporació de la proposta d’urgència per unanimitat dels 30 membres 
presents, essent 33 de dret i 33 de fet. 
 
7. Resoldre les al•legacions de People Plus Innovation, SL en relació amb l’expedient per a 
la imposició de penalitats corresponent al contracte per a la prestació del servei d’ajuda a 
domicili en diversos municipis del Vallès Oriental del lot 5 i imposició de penalitats. 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 04.46 de la videoacta. 
 
El ple aprova la incorporació de la proposta d’urgència per unanimitat dels 30 membres 
presents, essent 33 de dret i 33 de fet. 
 
8. Moció que reclama una solució definitiva per a l’Escola d’educació especial Can Vila 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 05.13 de la videoacta. 
 
El ple aprova la incorporació de la proposta d’urgència per unanimitat dels 30 membres 
presents, essent 33 de dret i 33 de fet. 
 
 
I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1. Aprovar l’acta de la sessió de 25 de maig de 2022. 
 
PRESIDÈNCIA 



 

 

 
2. Aprovar el Pla de Mesures Antifrau. 
 
3. Aprovar la revocació i l’atorgament de poders de diversos advocats. 
 
4. Comparèixer en el procediment abreujat 84/2022-A del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 15 de Barcelona i designació de lletrats 
 
ÀREA D'EDUCACIÓ 
 
5. Ratificar el Decret de Presidència 2022PRES000333, de 23 de juny, d’aprovació del 
contingut i la signatura d'una addenda econòmica amb l'Ajuntament de Granollers en 
relació amb el conveni per a la prestació del servei de casal d’estiu adreçat a infants i 
joves escolaritzats al centre d’educació especial Montserrat Montero. 
 
6. Aprovar la liquidació econòmica corresponent al cost del Servei de transport escolar no 
obligatori dels alumnes de l’escola Soler de Vilardell de Sant Celoni per al curs 2019-2020 
i 2021-2022. 
 
ÀREA D'HABITATGE 
 
7. Aprovar les bases reguladores especifiques per a l’atorgament de subvencions 
adreçades al foment del lloguer i l’habitatge assequible i llur convocatòria. 
 
8. Aprovar el conveni de col·laboració en matèria d’habitatge amb l’Ajuntament de 
Canovelles. 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
9. Aprovar l’extinció i la liquidació econòmica del conveni per a la prestació d’assistència 
tècnica en matèria d’enginyeria amb l’Ajuntament de Martorelles. 
 
10. Aprovar l’extinció i la liquidació econòmica del conveni per a la prestació d’assistència 
tècnica en matèria d’arquitectura amb l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor. 
 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
11. Aprovar l'expedient de baixa de saldos no pressupostaris d'exercics tancats. 
 
12. Aprovar l’expedient de modificació del saldo inicial de drets reconeguts de 
pressupostos d’exercicis tancats. 
 
13. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits de l’expedient. 
 
14. Aprovar les bases i convocatòria del procés de selecció i provisió de personal 
temporal. 
 
15. Aprovar les bases i convocatòria dels processos de provisió de determinats llocs de 
treball del personal del Consell Comarcal. 
 
16. Modificar l’organigrama tècnic del Consell Comarcal del Vallès Oriental per l’any 2022. 
 
17. Aprovar la modificació i el text refós de de la Relació de llocs de treball. 
 



 

 

18. Modificar l’acord del Ple de 25 de maig de 2022 en relació amb la modificació de 
l’oferta pública d’ocupació de l’any 2022. 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT 
 
19. Aprovar la modificació de l’acord de Ple de 18 de març de 2018, d’aprovació del 
conveni per a la gestió i la prestació del Servei bàsic d’atenció social amb l’Ajuntament de 
Sant Antoni de Vilamajor. 
 
20. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de 
Granollers en relació amb el servei transport adaptat per a l’any 2022. 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS 
 
21. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni amb l’Ajuntament de 
Tagamanent per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del 
programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per 
la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa 
Treball i Formació i a la Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre 
la convocatòria anticipada per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa 
Treball i Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP. 
 
22. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni amb l’Ajuntament de 
Vallgorguina per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del 
programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per 
la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa 
Treball i Formació i a la Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre 
la convocatòria anticipada per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa 
Treball i Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP. 
 
23. Aprovar les Bases reguladores del Premi LISMIVO a empreses per a la inserció 
laboral de persones amb diversitat funcional de la comarca del Vallès Oriental i per a la 
responsabilitat social corporativa corresponent a l’any 2021 i llur convocatòria. 
 
ÀREA DE SALUT I COOPERACIÓ 
 
24. Acceptar l'encàrrec de gestió per a la prestació d'assistència tècnica en matèria de 
salut pública a l'Ajuntament de Canovelles i aprovar el conveni corresponent. 
 
ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 
25. Ratificar el Decret de Presidència 2022PRES000327, de 21 de juny de 2022, de no 
exercir el dret de tempteig, o si és el cas el dret de retracte, en relació amb la finca Can 
Bellavista, Passeig Catalunya núm. 27 d’Aiguafreda. 
 
ÀREA DE TURISME 
 
26. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a l’elaboració, la concertació, 
l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme amb l’Entitat Pública 
Empresarial Granollers Mercat. 
 
ÀREES DE MEDI AMBIENT I DE POLÍTICA TERRITORIAL I MOBILITAT 
 
27. Aprovar la liquidació econòmica corresponent a l’assistència tècnica a l’Ajuntament de 



 

 

Caldes de Montbui en matèria d’arquitectura, enginyeria i mobilitat de l’any 2021 i la 
modificació de l’acord de Ple de 17 de novembre de 2021  d’aprovació del contingut i la 
signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica amb l’Ajuntament esmentat 
en aquesta matèria. 
 
MOCIONS 
 
28. Moció presentada pel Grup comarcal Socialista que reclama al Departament 
d’Educació una inversió definitiva per al nou edifici de l’escola d’educació especial Can 
Vila de Mollet del Vallès. 
 
29. Moció presentada pel grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya que 
reclama una solució definitiva per a l’escola municipal d’educació especial Can Vila. 
 
30. Moció presentada pel grup CUP-VO per a impulsar la creació de l’Autoritat del 
Transport Metropolità del Vallès (ATM Vallès-BM). 
 
II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL 
 
1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2022PRES000280, de 20 de maig, al 
2022PRES000379, de 14 de juliol. 
 
2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2022GER000801, de 20 de maig, al 
2022GER001209, de 14 de juliol. 
 
INTERVENCIÓ 
 
3. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost corresponent al primer trimestre de 
2022. 
 
4. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost corresponent al segon trimestre de 
2022. 
 
TRESORERIA 
 
5. Donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis que preveu la 
Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (2n 
trimestre 2022). 
 
31. Precs i preguntes. 
 
 
 
I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1. Aprovar l’acta de la sessió de 25 de maig de 2022. 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 05.44 de la videoacta. 
 
L’acta de la sessió de 25 de març de 2022 s’aprova per unanimitat dels 30 membres 
presents. 



 

 

 
PRESIDÈNCIA 
 
2. Aprovar el Pla de Mesures Antifrau. 
 
Llegit el dictamen de Presidència, de 13 de juliol de 2022, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 5 de juliol de 2022, el senyor Carles Fernández Pérez, gerent, ha emès l’informe 

següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
L’Ordre HFP/1030/2021, del 29 de setembre, pel la que es configura el sistema de gestió del Pla de 
recuperació, Transformació i Resiliència, en endavant PRTR, per tal de donar compliment a les 
exigències comunitàries en matèria de prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i el 
conflicte d’interessos, estableix com a obligatòria l’elaboració d’un Pla de mesures antifrau 
 
A la mateixa Ordre, concretament al seu article 6.6, s’indica quin ha de ser el procediment genèric a 
seguir en el cas que es detecti un indici de frau o corrupció que pugui afectar als interessos financers 
de la Unió, si bé és precís que es concretin com ho ha de portar a terme cada entitat. Així, per l’adient 
protecció dels interessos financers de la Unió, la Comissió Europea considera necessària l’adopció de 
mesures ex-ante juntament amb mesures ex-post en l’àmbit de la prevenció basades en anàlisis dels 
riscos. 
 
En aquest sentit, l’Ordre pretén protegir els interessos financers de la Unió obligant a les entitats 
decisores i executores a incorporar en el seu àmbit intern de gestió i control els principis o criteris de 
gestió específics del PRTR continguts en l’article 2 de l’Ordre i, entre ells, d’acord amb l’apartat 2.d), 
el reforç de mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes 
d’interès. 
 
L’Ordre obliga a tota entitat, decisora o executora, que participi en l’execució de les mesures del 
PRTR a disposar d’un Pla de mesures antifrau que li permeti garantir i declarar que, en el seu 
respectiu àmbit d’actuació, els fons corresponents s’han utilitzat de conformitat amb les normes 
aplicables, en particular, a les que fan referència a la prevenció, detecció i correcció del frau, la 
corrupció i els conflictes d’interessos. 
 
El Pla de mesures antifrau persegueix reforçar el compromís de l’entitat amb la lluita contra el 
conflicte d’interès, el frau i la corrupció mitjançant l’aplicació d’un sistema específic que permeti el 
desenvolupament d’un control de la gestió de forma continuada. No és baladí posar de manifest que 
el risc sempre existeix, però l’objectiu que es persegueix és poder disposar d’un sistema i de 
mecanismes que permetin mitigar-lo i reduir-lo al màxim possible.  
 
Pel que fa al Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant Consell Comarcal, aquest ja compta 
amb un Pla d’Integritat Ètica, en endavant PIE, el qual es va elaborar en resposta al marc legal de la 
Llei 9/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la Llei 
catalana 19/2014 de 29 de desembre, amb el mateix nom. Aquest document no només vol ser 
reactiu, sinó que és actiu i s’emmarca en la voluntat de millorar la governança pública de l’entitat.  
 
El PIE és un document extens que repassa la teoria del bé comú i la ètica de la cura pública amb 
referències a autores com Helena Olofsdotter Stensöta, entre d’altres, en el desenvolupament del 
concepte d’ètica de la cura pública, el bon govern i la transparència vinculada a l’ètica. 
 
En el seu apartat quart, el PIE es centra en un enfocament teòric de la corrupció indicant que aquest 
no és un fenomen contemporani ja que pensadors clàssics com Plató i Aristòtil, renaixentistes com 
Maquiavel o moderns com Montesquiu ja van reflexionar sobre la corrupció, els seus mals intrínsecs i 
els mals que genera. 
 



 

 

Posteriorment, en l’apartat cinquè s’hi exclama que els codis ètics i de bona conducta són una de les 
eines per combatre aquests problemes, però és necessari i d’una importància vital que aquests codis 
reflecteixin els valors i les pràctiques a les quals el conjunt dels servidors públics i la societat volen 
tendir, i no constituir un simple document aprovat sense cap aplicació diària.  
 
Per altra banda, el PIE expressa que és necessari desplegar i portar a la pràctica els vuit elements de 
la infraestructura ètica que s’hi descriuen essent aquests els següents: 
 
1. El compromís polític. 
2. El marc legal eficaç. 
3. Els mecanismes de responsabilitat. 
4. Els codis de conducta. 
5. Els mecanismes d’adaptació professional (incloent-hi la formació). 
6. Les condicions del servei públic. 
7. Les entitats coordinadores de temes ètics. 
8. La societat civil activa (incloent-hi mitjans de comunicació fiscalitzadors). 
 
Finalment, en el seu apartat sisè, el PIE indica com a àmbits específics d’intervenció la contractació 
pública i la regulació dels lobbies. 
 
Les accions de millora de la qualitat institucional del PIE es complementen amb un document que 
incorpora les accions concretes a realitzar per aconseguir els objectius que es marca. Aquest 
document s’anomena Accions del Pla d’Integritat Ètica i s’hi exposen tots i cadascun dels elements de 
la infraestructura ètica acompanyats d’accions a realitzar per tal de millorar la integritat ètica de 
l’entitat en línia amb les recomanacions de la OCDE. 
 
Tot i que tal com s’ha esmentat anteriorment, el PIE és un document enfocat a la voluntat de millorar 
la governança pública del Consell Comarcal, en aquest document hi manca una visió més pràctica de 
la realitat de la institució enfocada primordialment a la prevenció, detecció, correcció i persecució del 
frau i els conflictes d’interès referits en l’article 6 de l’Ordre HFP/1030/2021, del 29 de setembre, per 
tal de salvaguardar els interessos financers de la Unió en el marc del PRTR. 
 
En aquest context, PROPOSO que s’aprovi  el Pla de Mesures Antifrau del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental que consta a l’expedient, que actualitzi i complementi el PIE.” 

 
2. El 13 de juliol de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió 

del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
 

2. L'article 22 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de 
febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència. 

 
3. L’article 14.2.q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat 

mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que fa a la competència del 
Ple comarcal per a l’exercici de 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: 



 

 

 
1. Aprovar el Pla de mesures antifrau del Consell Comarcal del Vallès Oriental, amb el 

redactat següent: 
 
INTRODUCCIÓ 
 
La redacció del present document té com a objectiu l’elaboració d’un Pla de mesures antifrau 
establert com a obligatori a l’Ordre HFP/1030/2021, del 29 de setembre, pel què es configura el 
sistema de gestió del Pla de recuperació, Transformació i Resiliència, en endavant PRTR, per tal de 
donar compliment a les exigències comunitàries en matèria de prevenció, detecció i correcció del frau, 
la corrupció i el conflicte d’interessos.  
 
A la mateixa Ordre, concretament al seu article 6.6, s’indica quin ha de ser el procediment genèric a 
seguir en el cas que es detecti un indici de frau o corrupció que pugui afectar als interessos financers 
de la Unió, si bé és precís que es concretin com ho ha de portar a terme cada entitat. Així, per l’adient 
protecció dels interessos financers de la Unió, la Comissió Europea considera necessària l’adopció de 
mesures ex-ante juntament amb mesures ex-post en l’àmbit de la prevenció basades en anàlisis dels 
riscos. 
 
En aquest sentit, l’Ordre pretén protegir els interessos financers de la Unió obligant a les entitats 
decisores i executores a incorporar en el seu àmbit intern de gestió i control els principis o criteris de 
gestió específics del PRTR continguts en l’article 2 de l’Ordre i, entre ells, d’acord amb l’apartat 2.d), 
el reforç de mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes 
d’interès. 
 
L’Ordre obliga a tota entitat, decisora o executora, que participi en l’execució de les mesures del 
PRTR a disposar d’un Pla de mesures antifrau que li permeti garantir i declarar que, en el seu 
respectiu àmbit d’actuació, els fons corresponents s’han utilitzat de conformitat amb les normes 
aplicables, en particular, a les que fan referència a la prevenció, detecció i correcció del frau, la 
corrupció i els conflictes d’interessos. 
 
El Pla de mesures antifrau persegueix reforçar el compromís de l’entitat amb la lluita contra el 
conflicte d’interès, el frau i la corrupció mitjançant l’aplicació d’un sistema específic que permeti el 
desenvolupament d’un control de la gestió de forma continuada. No es baladí posar de manifest que 
el risc sempre existeix, però l’objectiu que es persegueix és poder disposar d’un sistema i de 
mecanismes que permetin mitigar-lo i reduir-lo al màxim possible.  
 
Pel que fa a l’entitat, aquest ja compta amb un Pla d’Integritat Ètica, en endavant PIE, el qual es va 
elaborar en resposta al marc legal de la Llei 9/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern i la Llei catalana 19/2014 de 29 de desembre, amb el mateix nom. 
Aquest document no només vol ser reactiu, sinó que és actiu i s’emmarca en la voluntat de millorar la 
governança pública de l’entitat.  
 
El PIE és un document extens que repassa la teoria del bé comú i la ètica de la cura pública amb 
referències a autores com Helena Olofsdotter Stensöta, entre d’altres, en el desenvolupament del 
concepte d’ètica de la cura pública, el bon govern i la transparència vinculada a l’ètica. 
 
En el seu apartar quart, el PIE es centra en un enfocament teòric de la corrupció indicant que aquest 
no és un fenomen contemporani ja que pensadors clàssics com Plató i Aristòtil, renaixentistes com 
Maquiavel o moderns com Montesquiu ja van reflexionar sobre la corrupció, els seus mals intrínsecs i 
els mals que genera. 
 
Posteriorment, en l’apartat cinquè s’hi exclama que els codis ètics i de bona conducta són una de les 
eines per combatre aquests problemes, però és necessari i d’una importància vital que aquests codis 
reflecteixin els valors i les pràctiques a les quals el conjunt dels servidors públics i la societat volen 
tendir, i no constituir un simple document aprovat sense cap aplicació diària.  
 
Per altra banda, el PIE expressa que és necessari desplegar i portar a la pràctica els vuit elements de 
la infraestructura ètica que s’hi descriuen essent aquests els següents: 



 

 

 
1. El compromís polític. 
2. El marc legal eficaç. 
3. Els mecanismes de responsabilitat. 
4. Els codis de conducta. 
5. Els mecanismes d’adaptació professional (incloent-hi la formació). 
6. Les condicions del servei públic. 
7. Les entitats coordinadores de temes ètics. 
8. La societat civil activa (incloent-hi mitjans de comunicació fiscalitzadors). 
 
Finalment, en el seu apartat sisè, el PIE indica com a àmbits específics d’intervenció la contractació 
pública i la regulació dels lobbies. 
 
Les accions de millora de la qualitat institucional del PIE es complementen amb un document que 
incorpora les accions concretes a realitzar per aconseguir els objectius que es marca. Aquest 
document s’anomena Accions del Pla d’Integritat Ètica i s’hi exposen tots i cadascun dels elements de 
la infraestructura ètica acompanyats d’accions a realitzar per tal de millorar la integritat ètica de 
l’entitat en línia amb les recomanacions de la OCDE.1  
 
Tot i que tal com s’ha esmentat anteriorment, el PIE és un document enfocat a la voluntat de millorar 
la governança pública de l’entitat, en aquest document hi manca una visió més pràctica de la realitat 
de la institució enfocada primordialment a la prevenció, detecció, correcció i persecució del frau i els 
conflictes d’interès referits en l’article 6 de l’Ordre HFP/1030/2021, del 29 de setembre, per tal de 
salvaguardar els interessos financers de la Unió en el marc del PRTR. 
 
Així, el Pla de mesures antifrau que s’elabora en el present document també pretén actualitzar alhora 
que complementar el PIE redactat anteriorment per l’entitat. 
 
2. PLA DE MESURES ANTIFRAU 
 
2.1 Objecte i abast del Pla 
 
L’objecte del present Pla és concretar les mesures a portar a terme pel que fa al control del risc del 
frau a l’entitat essent conscients de les competències atribuïdes a l’entitat en aquesta matèria, les 
quals, en cap cas inclouen competències d’investigació sinó que es limiten exclusivament a 
competències administratives. 
 
Aquest Pla tindrà una durada indefinida i caldrà revisar-lo cada dos anys, i, en tot cas, l’avaluació del 
risc, impacte i probabilitat de risc de frau en els processos clau de l’execució es revisaran de manera 
biennal o anual quan s’hagi detectat algun cas de frau o s’hagin produït canvis significatius en els 
procediments o personal de l’entitat. 
 
Tal com s’ha anat avançant en el document, el Pla està composat per un sistema basat en quatre 
grans eixos o pilars per tal d’afrontar eficaçment els diferents aspectes del frau i la corrupció. Aquests 
eixos són els següents:  
 
1. La prevenció. 
2. La detecció. 
3. La correcció. 
4. La persecució. 
 
A part, el Pla també inclou el procediment a seguir pel que fa al tractament dels possibles conflictes 
d’interès, tenint en compte que, si bé l’existència d’un possible conflicte d’interès no determina 
necessàriament l’existència inequívoca de frau, el fet de no resoldre aquest conflicte a temps si que 
podria esdevenir una situació de frau. Un conflicte d’interès no resolt constituiria, per tant, un 
indicador d’un possible cas de frau. Així, la primera de les fases en les que es pot posar en evidencia 
la possible concurrència de frau es la situació d’un conflicte d’interès no resolt, és a dir, quan el/s 

                                                
1 (Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmics, 2017, p. 27). 



 

 

afectat/s no s’ha/n abstingut degudament o no han estat recusats en cas de que es produïssin 
situacions de conflicte d’interès o s’hagin tingut coneixement d’aquestes. 
 
Tant l’objecte com l’abast del Pla estan definits en concordança amb l’article 22 del Reglament(UE) 
2021/241 del Parlament Europeu i el Consell, de 12 de febrer de 2021, pel que s’estableix el 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència i amb l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la que 
es configura el sistema de gestió del PRTR como base jurídica per a l’elaboració i aprovació d’aquest 
Pla. 
 
2.2 Àmbit d’aplicació 
 
És rellevant destacar que, tot i que aquestes mesures venen motivades específicament per a portar-
se a terme en l’àmbit de l’execució dels fons de recuperació i resiliència, aquest fet esdevé una 
oportunitat per a estendre les mesures que es dissenyin en aquest document a la resta d’àmbits que 
puguin ser potencialment objecte de frau. Així, en consonància amb el descrit anteriorment en el PIE, 
es referma la voluntat de l’entitat per a millorar la governança pública, la integritat ètica i el control, 
prevenció, detecció, correcció i persecució del frau i els conflictes d’interessos. 
 
2.3 Definició de continguts funcionals en relació amb les mesures de prevenció, detecció i 
correcció del conflicte d’interessos, el frau i la corrupció 
 
Integritat institucional: La integritat d’un ens públic és el resultat de l’actuació diària de totes i 
cadascuna de les persones que treballen dins o per a aquella organització. La integritat institucional 
va més enllà d’aprovar una política anticorrupció o redactar un codi ètic. Es produeix quan el 
funcionament operatiu de la institució (polítiques, processos i procediments, sistemes de treball, etc.), 
els estàndards ètics i les estratègies de prevenció de la corrupció estan plenament integrats per 
permetre assolir les finalitats (l’interès general) per a les quals la institució fou creada. Com més 
coherència i consistència hi hagi entre totes aquestes actuacions i els principis, valors i normes de 
l’ordenament jurídic, més integritat institucional trobarem. 
 
Cultura administrativa íntegra: cultura administrativa en la qual els processos, conductes i resultats 
de l’acció municipal responen de manera explícita a un seguit de normes, principis i valors ètics i de 
transparència. 
 
Irregularitat: és un concepte ampli que comprèn infraccions normatives, per acció o omissió, que 
tenen com a efecte un perjudici. S’empra principalment en el context de la regulació de la Unió 
Europea, en la seva dimensió d’afectació al pressupost. 
 
Frau: Al cos normatiu de la Unió Europea, es fa referència al frau que afecta els interessos financers, 
en matèria de despesa, qualsevol acció o omissió intencionada relativa a: 
 
- L’ús o presentació de declaracions o documents falsos, inexactes o incomplets, que tinguin per 
efecte la percepció o la retenció indeguda de fons procedents del pressupost general de les 
Comunitats Europees o dels pressupostos administrats per les Comunitats Europees o pel seu 
compte. 
 
- L’incompliment d’una obligació expressa de comunicar una informació, que tingui el mateix efecte. 
 
- El desviament dels mateixos fons amb finalitats diferents d’aquelles per a les quals foren concebuts 
en un principi. 
 
En paraules de la Comissió Europea, “l’element d’engany intencionat és el que distingeix el frau del 
terme més general d’irregularitat”. En el nostre ordenament jurídic, la noció de frau (fiscal, comercial, 
etc.) té sempre dues notes comunes: la intencionalitat i l’artifici per defraudar o enganyar. 
 
Corrupció: abús de la posició o càrrec públic en benefici privat. 
 
La Unió Europea distingeix la noció de corrupció pròpia del dret penal i necessàriament més estricta, 
d’una noció més àmplia emprada en la vessant preventiva. En aquest segon sentit, la Unió Europea 
empra la definició del Programa Global de Nacions Unides contra la Corrupció i defineix corrupció 



 

 

com «l’abús de poder per obtenir beneficis de caràcter privat», en la qual queda inclòs tant el poder 
vinculat a l’ocupació d’un càrrec o lloc de treball públic (corrupció pública) com el propi del sector 
privat (corrupció privada). 
 
Compliance: funció que identifica, assessora, alerta, fa seguiment i reporta els riscos de compliment 
de les organitzacions, és a dir, els riscos de rebre sancions per incompliments legals o de 
regulacions, tenir pèrdues financeres o de reputació produïts per incompliment de les lleis aplicables, 
les regulacions, codis de conducta i estàndards de bones pràctiques. En aquest sentit, un sistema 
d’integritat públic incorpora la vessant de compliance, però va més enllà d’aquesta en tant en quant té 
per objectiu la preservació i garantia de l’interès general, a través de polítiques antifrau, però també 
de transparència, ètica pública i bon govern. 
 
Conflicte d’interès: tota situació de risc en què l’interès particular d’una persona podria interferir en 
l’exercici adient del seu discerniment professional en nom d’una altra que, legítimament, confia en 
aquell judici. 
 
Conflicte d’interès real: El conflicte d’interès real es produeix quan la persona té un interès particular 
en una determinada decisió o discerniment professional, i es troba ja en situació efectiva d’oferir 
aquest judici. Ens trobem doncs davant d’un risc actual, present. 
 
Conflicte d’interès potencial: El conflicte d’interès potencial es produeix quan la persona té un 
interès particular que podria influir una determinada decisió des de la posició o càrrec que ocupa, en 
el moment en què encara no es troba en la situació d’oferir el judici. En aquest cas ens trobem davant 
d’un risc futur, que cal poder identificar a temps. 
 
Conflicte d’interès aparent: El conflicte d’interès aparent quan no hi ha un interès particular real o 
potencial però una tercera persona podria concloure, raonablement, que sí que existeix. Ens trobem 
davant d’un risc reputacional, que es pot contrarestar facilitant la informació que per aclarir que 
l’aparença de conflicte d’interès no és real. 
 
Risc: probabilitat que es produeixi un dany, una lesió, una pèrdua, una responsabilitat o qualsevol 
altre efecte nociu per a una institució pública o per a l’interès general, a causa de vulnerabilitats que 
poden ser internes o externes a aquella organització. 
 
Risc extern: risc que emana de la relació dels estaments municipals que tenen capacitat de decisió 
sobre recursos públics, amb agents externs que intenten o poden intentar exercir una influència sobre 
el procés de presa de decisió en funció d’un interès propi. Els agents externs poden estar registrats 
com a grups d’interès, o no. 
 
Bandera vermella: indicador de detecció de possibles situacions de frau. Es tracta d’un sistema 
d’indicadors emprat principalment en la gestió dels fons europeus. La materialització d’una bandera 
vermella no implica necessàriament l’existència de frau. 
 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR): instrument promogut a nivell de la Unió 
Europea orientat a mitigar els impactes de la pandèmia Covid-19, així com a transformar la societat, 
amb els objectius de modernitzar el teixit productiu, impulsar la descarbonització i el respecte al medi 
ambient, fomentar la digitalització, i la millora de les estructures i recursos destinats a la investigació i 
formació. 
 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR): instrument específic destinat a fer front als efectes 
i conseqüències adverses de la crisis de la Covid-19 a la Unió Europea, proporcionant ajuda financera 
significativa i eficaç per intensificar les reformes sostenibles i les inversions públiques connexes en els 
Estats membres. 
 
2.4 Definició de l’estructura organitzativa 
 
Les unitats de l’entitat amb competències en matèria antifrau són dues: 
 
Comitè antifrau 
 



 

 

Aquesta unitat és la responsable del disseny de l’estratègia en la lluita contra el frau sobre la qual 
s’elaborarà el Pla, portarà a terme el seu seguiment, la seva actualització i l’avaluació del resultat 
obtingut. 
 
Aquesta unitat és un òrgan col·legiat amb la composició següent: 
 
a) Gerent de l’entitat o persona en qui delegui.  

 
b) Secretari/a de l’entitat o persona en qui delegui. 

 
c) Interventor/a de l’entitat o persona en qui delegui. 

 
d) Caps d’Àrea. 

  
e) Representant del servei jurídic de l’entitat a títol consultor i/o assessor. 

  
f) Representant de Gestió administrativa per a actuar en funció de secretari/a del Comitè. 
 
Les funcions del comitè antifrau són les següents: 
 
1. Realitzar o, si s’escau, supervisar i aprovar l’avaluació de riscos als interessos financers de la 

Unió. 
 
2. Proposar a l’òrgan que es consideri més adequat l’aprovació del Pla de mesures antifrau i la seva 

actualització periòdica, proposant els indicadors de risc aplicables. 
  

3. Vetllar per la comunicació al personal de l’organització sobre l’aprovació i actualització del propi 
Pla de mesures i de la resta de comunicacions en relació amb aquest i a les mesures a adoptar. 

 
4. Analitzar els assumptes que rebi que poguessin ser constitutius de frau o corrupció i, si s’escau, 

elaborar una proposta d’elevació a l’òrgan competent per a la seva reemissió a la institució que 
precedeixi d’acord amb la tipologia i abast del presumpte frau o corrupció.  

  
5. Validar els models de documents necessaris per a la prevenció, detecció, correcció i persecució 

del conflicte d’interessos, el frau i la corrupció i documentar les actuacions relacionades.  
  

6. Proposar mesures correctores i de millora dels procediments relatius a la prevenció, detecció, 
correcció i persecució del conflicte d’interessos, el frau i la corrupció. 

  
7. Avaluar l’oportunitat d’incorporar aquesta matèria a través de cursos específics en el Pla de 

Formació de l’organització.  
  

8. Establir canals d’informació en relació amb la protecció dels interessos financers de la Unió. 
  

9. Pel que fa als àmbits de gestió amb una alta carrega de treball per raó del nombre d’expedients o 
característiques dels procediments, definir un sistema de mostreig suficient, prioritzant els riscos 
associats a les seves actuacions, projectes i/o subprojectes, tot establint criteris de mostreig i, en 
cas de detectar debilitats, modificar tals criteris ampliant, si s’escau, les mostres. 

 
Unitat de coordinació i seguiment de la gestió: 
 
Aquesta unitat té les funcions de control de la gestió i li correspon la comprovació i anàlisis dels 
expedients identificats de risc i, quan sigui procedent, la proposta de mesures específiques. 
 
Aquesta unitat està formada per un equip tècnic multidisciplinar que engloba els departaments 
següents: 
 
a) Departament de Contractació. 

  
b) Departament de Gestió econòmica.  



 

 

  
c) Serveis Jurídics.  

  
d) Gestió administrativa. 
 
Les funcions de la unitat de coordinació i seguiment de la gestió són les següents: 
 
1. Comunicació al personal de l’organització de l’aprovació i actualització del propi Pla de mesures i 

de la resta de comunicacions en relació amb aquest i les mesures que s’hagin de realitzar. 
  

2. Divulgació entre el personal de l’organització de la informació corresponent a l’existència de la 
bústia de denúncies anònimes de l’Oficina Antifrau de Catalunya per a la comunicació 
d’informació sobre frau o irregularitats que afectin als fons europeus, que disposi d’un apartat 
específic relatiu al Mecanisme de Recuperació i Resiliència. 

  
3. Establiment d’un procediment de treball com poden ser l’elaboració d’informes així com la 

instrucció dels expedients. 
  

4. Elaboració dels models de documents necessaris per a la prevenció, detecció, correcció i 
persecució del conflicte d’interessos, el frau i la corrupció i la documentació de les actuacions 
relacionades.   

  
5. Elaboració d’una matriu de riscs per portar a terme l’avaluació periòdica dels riscs vinculats a la 

gestió dels fons Next Generation, entra d’altres. 
 
6. Executar el pla de control intern que, quan s’escaigui, s’aprovi pel Comitè antifrau. 

  
7. Anàlisi de les comunicacions dels possibles indicis de frau i estudiar i valorar-les. 

  
8. Comunicar al superior jeràrquic i, en el cas pertinent, a l’òrgan col·legiat, per a l’avaluació dels 

fets del presumpte frau o corrupció. 
  

9. En el cas particular, després de l’avaluació pel Comitè antifrau, elevar a un superior jeràrquic els 
assumptes que rebi que poguessin ser constitutius de frau o corrupció per a la seva reemissió a la 
institució que procedeixi d’acord amb la tipologia i abast del presumpte frau o corrupció. En 
aquells casos susceptibles d’afectar a l’àmbit del PRTR, s’hauran de comunicar a la Secretaria 
General de Fons Europeus del Ministeri d’Hisenda, autoritat responsable del Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència, els fets produïts i les mesures adoptades quan es tracti d’un possible 
frau, així com un frau constatat. 

 
10. Iniciar una informació reservada per avaluar possibles responsabilitats i, quan s’escaigui, procedir 

a comunicar els fets a l’òrgan competent per raó de la matèria, a efectes de que avaluï la 
procedència de l’obertura d’un expedient per infracció en matèria econòmic-pressupostària, 
prevista a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació publica i 
bon govern, o bé l’inici d’un expedient de caràcter disciplinari. 

 
2.5 Procediment pel tractament del possible conflicte d’interès 
 
En el PIE elaborat per l’entitat, s’incideix d’es d’un principi en que l’ètica pública va més enllà de la 
regulació dels grups d’interès o dels conflictes d’interessos i que afecta a tots els aspectes del treball 
dels servidors públics. En aquest sentit, el PIE també remarca el que s’indica la Llei 19/2014, del 29 
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, pel que fa als principis 
d’actuació dels servidors públics, els quals, desenvoluparan la seva activitat amb plena dedicació i 
respecte a la normativa reguladora d’incompatibilitats i conflictes d’interès. 
Més endavant en el PIE, es fa menció sobre el fet que hi ha diverses mesures institucionals 
preventives per combatre la corrupció i mecanismes dissenyats per reduir la motivació per tenir un 
capteniment corrupte.2  En són alguns exemples els programes d’educació ètica, mecanismes per 
reduir les facultats d’aquells motivats en incorre en capteniments corruptes, legislar per reduir els 
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oligopolis per prevenir cartels i augmentar la desconfiança entre corruptes, la democratització i 
separació de poders i mecanismes per eliminar o reduir les oportunitats d’incórrer en corrupció o 
conflictes d’interessos o mecanismes per exposar el comportament corrupte com per exemple òrgans 
de supervisió o mitjans de comunicació. 
 
Per la seva banda, a la comunicació 2021/C 121/01, la Comissió Europea aporta orientacions sobre 
com evitar i gestionar les situacions de conflicte d’interessos en concordança amb el reglament 
financer. 
 
Així, els possibles actors implicats en el conflicte d’interessos poden ser els següents: 
 
1. Els treballadors públics que realitzen tasques de gestió, control i pagament i altres agents sobre 

els quals s’ha delegat alguna d’aquestes funcions.  
 

2. Aquells beneficiaris provats, socis, contractistes i subcontractistes, les actuacions dels quals 
estiguin finançades amb fons, i que puguin actuar en favor dels seus propis interessos  però en 
contra dels interessos financers de la Unió, en el marc del conflicte d’interessos. 
  

Atenent a les situacions que motivarien el conflicte d’interessos, es poden distingir entre les següents: 
 
1. Conflicte d’interessos aparent: 

 
Aquest conflicte d’interessos es produeix quan els interessos privats d’un treballador públic o 
beneficiari son susceptibles de comprometre l’exercici objectiu de les seves funcions o 
obligacions. Això no obstant, finalment no es troba cap vincle identificable o individual en 
aspectes concrets de la seva conducta, el comportament o les relacions de la persona. 

 
2. Conflicte d’interessos potencial: 

 
Sorgeix quan un treballador públic o beneficiari té interessos privats de tal naturalesa que podrien 
ser susceptibles d’ocasionar un conflicte d’interessos en el cas que tingués que assumir 
determinades responsabilitats oficials en un futur. 
 

3. Conflicte d’interessos real: 
  
Implica un conflicte entre el deure públic i els interessos privats d’un treballador públic o en el que 
un treballador públic té interessos personals que poguessin influir de manera indeguda en el 
desenvolupament del seu deure i responsabilitat oficial. En el cas d’un beneficiari, implicaria un 
conflicte entre les obligacions contretes al sol·licitar l’ajuda dels fons i els seus interessos privats 
que poguessin influir de manera indeguda en el desenvolupament de tals obligacions. 

 
Pel que fa a l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la que es configura el sistema de gestió 
del PRTR, estableix l’obligatorietat de disposar d’un procediment per a abordar el conflicte 
d’interessos i de complimentar la Declaració d’Absència de Conflicte d’Interessos (DACI) en els 
procediments d’execució del PRTR.  
 
Així, en aplicació del que disposa la normativa citada anteriorment, s’indiquen a continuació les 
mesures elaborades concretament a adoptar per a evitar les situacions de conflicte d’interès i per a 
detectar-les i gestionar-les en cas que es produeixin: 
 
Mesures relacionades amb la prevenció del conflicte d’interès 
 
a) Elaboració d’un document específic en relació amb la prevenció, detecció i gestió del possible 

conflicte d’interès i difusió d’aquest entre el personal de l’entitat. 
 
Aquest document s’haurà de publicar a la intranet de l’entitat essent aquesta publicació comunicada 

a tot el personal mitjançant correu electrònic. 
  

b) Divulgació d’informació sobre el conflicte d’interès. 
 



 

 

Pot ser objecte de divulgació la informació següent: 
 
I. Pla d’Integritat Ètica de l’entitat i el document d’accions. 

 
II. El codi de conducta de l’entitat. 

  
III. El conflicte d’interessos a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 

públic. 
  

IV. La Comunicació 2021/C 121/01 de la Comissió Europea (Orientacions sobre com evitar i 
gestionar les situacions de conflicte d’interès en relació amb el Reglament financer).  

  
V. El conflicte d’interès a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions. 

  
c) Redacció obligatòria d’una DACI per totes les persones que intervinguin en un procediment 

d’execució del PRTR. En tot cas, el responsable de l’òrgan de contractació, el personal que 
redacti els documents de les licitacions, els experts que avaluïn les ofertes, el personal tècnic que 
elabori els informes de valoració i d’ofertes anormalment baixes així com altres òrgans col·legiats 
que intervinguin en els procediments, el responsable del contracte i els qui participin en la gestió 
econòmica de l’expedient.  
 
Les declaracions d’absència de conflicte d’interessos es formalitzaran un cop s’han conegut els 
participants en la licitació. 
 
En el cas dels òrgans col·legiats, dita declaració es realitzarà a l’inici de la corresponent reunió 
per totes les persones que intervinguin a l’acte i quedarà reflectit a l’acta. 
 
Tots els documents que recullin les declaracions d’absència de conflicte d’interessos realitzades 
pel personal que intervé en el procediment hauran de quedar incorporats a l’expedient per tal de 
preservar-se de cara a una possible auditoria. 
 
Així mateix, la redacció d’una DACI haurà de ser un requisit a aportar pels contractistes i 
subcontractistes com a requisit essencial per tal d’efectuar tasques objecte del contracte que 
presentin un conflicte d’interessos potencial. 

 
d) Comunicació a un superior jeràrquic dels possibles intents dels participants en l’adjudicació de 

contractes d’influir indegudament en el procés de presa de decisions o d’obtenir informació 
confidencial. 

 
Mesures relacionades amb la detecció i la gestió del conflicte d’interès 
 
L’adopció de mesures preventives pot resultar no ser suficient, pel que és precís i necessari establir 
com detectar els conflictes d’interessos. Per la seva part, la declaració per ella mateixa no és suficient 
ja que, les mateixes circumstancies de les persones poden ser canviants al llarg del procediment. 
 
Per tant, les mesures relacionades amb la prevenció del conflicte d’interessos són les següents: 
 
a) Mesures ex-ante: 

 
Comunicació al superior jeràrquic per la persona afectada pel possible conflicte d’interessos.  
 
Quan existeixi el risc d’un conflicte d’interessos que impliqui a un membre del personal que 
participi en un procediment d’execució del PRTR, la persona en concret haurà de remetre la 
qüestió a un superior jeràrquic. Aquelles persones o entitats que tinguin coneixement d’un 
possible conflicte d’interessos en un procediment de contractació haurà de posar-ho 
immediatament en coneixement de l’òrgan de contractació de l’entitat. 

 
b) Mesures durant l’execució: 

 



 

 

En cas que sorgeixi una situació de conflicte d’interès després de la presentació de la declaració 
inicial, s’haurà de declarar i posar de manifest tan bon punt se’n tingui coneixement. Al mateix 
temps, la persona s’haurà d’abstenir d’actuar en el procediment i remetre el cas al superior 
jeràrquic. És important destacar que aquest fet no implica necessàriament que la declaració inicial 
efectuada hagi estat falsa. 
 
En tots els casos descrits en les lletres a) i b), la persona afectada o qui tingui coneixement del 
possible conflicte d’interessos, ho ha de remetre al seu superior jeràrquic, qui haurà d’analitzar els 
fets amb la persona implicada per tal d’esclarir la situació deixant constància per escrit si es 
considera que hi ha un conflicte d’interessos. En cas de ser així, s’hauran d’adoptar les mesures 
que procedeixin sol·licitant a la persona afectada la seva abstenció del procediment o, si s’escau, 
apartar-la del procediment mitjançant la seva recusació. 
 
En cas que s’hagin comunicat al superior jeràrquic intents dels participants en el procediment 
d’adjudicació de contractes d’influir indegudament en el procés de presa de decisions o d’obtenir 
informació confidencial i es disposi de documentació que així ho acrediti, s’haurà de posar en 
coneixement de l’òrgan de contractació per a que adopti les mesures que, conforme a la 
normativa vigent, procedeixin. 

 
c) Mesures ex-post: 

 
En els casos en que l’existència del conflicte d’interès s’hagi detectat a posteriori de que s’hagin 
pogut produir els seus efectes, s’aplicarà el procediment previst pels supòsits de frau potencial. 
 
Alhora, es documentaran els fets produïts i es posarà la situació en coneixement de la unitat en 
funcions de control de gestió per a la seva valoració objectiva i l’adopció de les mesures 
oportunes. Quan s’escaigui, es comunicaran els fets succeïts i les mesures adoptades a l’entitat 
decisora o a l’entitat executora que hagi encomanat l’execució de les actuacions així com a 
l’autoritat responsable, la qual, podrà sol·licitar la informació addicional que consideri oportuna de 
cara al seguiment i comunicació a l’autoritat de control. 

 
2.6 Mesures antifrau pel que fa als quatre elements clau del cicle antifrau: prevenció, detecció, 
correcció i persecució 
 
La prevenció 
 
La prevenció és una part vital del sistema antifrau ja que evita que els conflictes d’interessos, el frau o 
la corrupció arribin a produir-se. A aquests efectes, cal posar en evidència l’extrema dificultat que 
comporta el demostrar el comportament fraudulent i el d’esmenar els perjudicis que causa, pel que és 
preferible prevenir l’activitat fraudulenta a haver d’actuar quan aquesta ja s’ha produït.  
 
Així, existeix en el marc normatiu espanyol un sistema preventiu potent el qual cobreix per igual a 
l’actuació administrativa finançada per fons nacionals com per fons de la Unió Europea. 
Nogensmenys, tot i ser un sistema normatiu preventiu complert, cal adoptar certes mesures dins del 
compromís de l’entitat en relació amb la protecció dels interessos financers de la Unió en el marc del 
PRTT. 
 
D’aquesta manera, es proposa l’adopció de les mesures preventives per part de l’entitat  següents: 
 
a) La redacció d’una Declaració institucional vers el frau i un Codi de Conducta.  

 
A aquests documents caldrà donar-los difusió entre el personal a través de la seva publicació a la 
intranet i mitjançant la reemissió d’un correu electrònic a cada membre de l’organització 
comunicant la publicació amb un enllaç a aquesta. 
 
Pel que fa al Codi de Conducta, l’entitat ja disposa del PIE i del document d’accions del PIE, els 
quals, defineixen una infraestructura ètica a portar a terme per l’entitat la qual equivaldria 
perfectament a un Codi de Conducta. 

 



 

 

b) L’elaboració d’un document relatiu a la prevenció, detecció i gestió dels possibles conflictes 
d’interessos. 
 
Aquest document ha de donar informació al personal sobre les diferents modalitats de conflicte 
d’interès, les formes d’evitar-lo i la normativa vigent en relació amb aquesta matèria alhora que es 
recull un procediment a seguir en el cas que se’n detecti un cas. 

 
c) Identificació d’una unitat de l’entitat a la que se li assigni les funcions que es deriven de 

l’elaboració, aplicació i seguiment del Pla Antifrau i de les mesures que se’n deriven, que realitzi 
l’avaluació del frau, que examini les denuncies, avaluï les situacions que puguin ser constitutives 
de frau o corrupció i, quan procedeixi, que les comuniqui a les entitats que correspongui així com 
que proposi mesures correctives. 

  
d) Informar al personal de l’organització mitjançant la publicació a la web de l’entitat de l’existència 

dels diferents canals de denúncies al seu abast: 
 

En primer lloc, el canal intern de denúncies d’acord amb la Directiva 2019/10373 d’alertadors de 
corrupció, la qual, estipula com a obligatori disposar d’un canal intern de denúncies per part de les 
administracions públiques, incloses les entitats locals. A aquests efectes, el Consorci AOC està 
desenvolupant una solució tècnica que en poques setmanes posarà a disposició dels ens locals. 
 
En segon lloc, el canal de denúncies extern habilitat per l’Oficina Antifrau de Catalunya per poder 
denunciar qualsevol mala pràctica en el sector públic català. 
 
Finalment, el canal de denúncies extern habilitat pel Servicio Nacional de Coordinación Antifraude 
(SNCA) per la comunicació d’informació sobre frau o irregularitats. 

  
e) Realitzar una avaluació inicial de riscos de perjudici als interessos financers de la Unió, de la seva 

probabilitat de materialització i del seu impacte eventual. 
 
Resultaria convenient que aquesta avaluació s’estengués als nivells inferiors de l’entitat en funció 
de la tipologia d’actuacions que cadascun d’aquests nivells desenvolupi per a la materialització de 
les mesures del PRTR (contractes, subvencions...). 
 
Així, una avaluació del risc adient esdevé un instrument de racionalització de la gestió cabdal, 
proporcionant les garanties suficients pel que fa a la protecció dels interessos financers de la Unió 
Europea. 

 
Els cinc passos de l’autoavaluació són els següents: 
 

1. La quantificació de la probabilitat i l’impacte del risc de frau específic (risc brut).  
 

El risc brut fa referència al nivell de risc abans de tindre en compte l’efecte dels controls 
existents o planejats amb referència a un període temporal. 

 
2. L’avaluació dels controls de mitigació actuals per disminuir el risc brut. 

  
3. L’avaluació del risc net tenint en compte l’efecte dels controls actuals i la seva eficàcia.  

 
El risc net es refereix al nivell de risc després de tindre en compte l’efecte dels controls 
existents i la seva eficàcia, és a dir, la situació a dia d’avui. 

 
4. La definició de controls addicionals que disminueixin el risc net. 

  
5. L’avaluació del risc objectiu o residual despès dels controls addicionals planejats. El risc 

objectiu o residual es refereix al risc després de tindre em compte els controls actuals i els 
planejats. 

                                                
3 Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament i del Consell Europeu de 23 d’octubre de 2019 relativa a la protecció de les persones 

que informen sobre infraccions del Dret de la Unió. 



 

 

 
A aquests efectes, resulta fonamental destacar l’eina d’avaluació de riscos que ha proposat la 
Comissió Europea en el seu document “Avaluació del risc de frau i mesures contra el frau 
eficaces i proporcionals, orientacions pels Estats membres i les autoritats del Programa de Fons 
Estructurals i d’Inversió Europeus”.4 

 
La detecció 
 

En relació amb la detecció, es proposen les mesures següents, restant a la valoració de l’entitat 
decisora/executora la seva adopció i, en tot cas, la seva adaptació i concreció: 
  
A) Elaboració d’un catàleg de banderes vermelles o indicadors de risc per a la lluita contra el frau i 
la corrupció en l’àmbit de l’actuació de l’entitat decisora/entitat executora, amb definició del 
procediment a seguir en el cas de que es detectin alguna de les banderes vermelles.  
 
Les banderes vermelles són senyals d’alarma, pistes o indicis de possible frau. L’existència d’una 
bandera vermella no implica necessàriament l’existència de frau, però si indica que una 
determinada àrea d’activitat necessita atenció extra per descartar o confirmar un frau potencial.  
 
POSSIBLES INDICADORS DE RISC 
 

CONTRACTACIÓ 

  

A PLECS AMUNTATS A FAVOR D’UN LICITADOR 

1 S’ha presentat una única oferta o el nombre de licitadors és anormalment baix 

2 Existeix una similitud constatable entre els plecs del procediment de contractació i 
els serveis i/o productes del contractista adjudicatari 

3 S’han rebut queixes en aquest sentit per part de licitadors 

4 Els plecs del procediment de contractació inclouen prescripcions que  disten de 
les aprovades en procediments previs similars 

5 Els plecs incorporen clàusules inusuals o poc raonables 

6 S’està definint pel poder adjudicador una marca concreta en lloc d’un 
producte genèric 

7 Absència de mesures d’informació i publicitat en la documentació relativa al 
procediment de contractació i/o insuficiència de terminis per a la recepció 
d’ofertes 

B COL·LUSIÓ A LA LICITACIÓ 

8 El resultat de la licitació ens porta a l’adjudicació del contracte a una oferta 
excessivament alta en comparació amb els costos previstos, amb les llistes de 
preus públiques, amb obres o serveis similars o mitjanes de la  indústria o amb 
preus de referència del mercat 

9 Totes les ofertes presentades inclouen preus elevats de forma continuada. 
Constataria: Possibles acords entre els licitadors en els preus oferts. 

10 Davant la presència de nous licitadors les ofertes baixen considerablement 

11 Els adjudicataris van tornant la seva participació per regió, tipus de feina, tipus 
d’obra, etc. Constataria: Possibles acords entre els licitadors pel repartiment del 
mercat 

12 Existeixen subcontractistes que van participar a la licitació 

13 Existeixen patrons d’ofertes inusuals (ex: s’oferta exactament el pressupost del 
contracte, els preus de les ofertes són massa alts, massa propers, etc.) 

14 Evidència de connexions entre licitadors (ex: domicilis comuns, personal, números 
de telèfon, etc.) 

15 Comunica el contractista a subcontractistes que també participen com a licitadors 

16 Competeixen sempre certes companyies i d’altres no ho fan mai 

17 Existeixen licitadors ficticis 

18 Evidència de que certs licitadors intercanvien informació, obtenint 

                                                
 
 



 

 

així acords informals 

19 Major probabilitat de col·lusió en determinats sectors: pavimentació asfàltica, 
construcció de edificis, dragatge, equips elèctrics, teulada, eliminació de residus? 

C CONFLICTE D’INTERESSOS 

20 S’afavoreix a un contractista o venedor en concret, sense cap explicació  o amb 
caràcter inusual i/o existeix un comportament inusual per part d’un 
funcionari/empleat per obtenir informació sobre un procediment de licitació del 
que no està a càrrec 

21 Algun membre de l’òrgan de contractació ha treballat per a una empresa que 
participa en la licitació de forma immediatament anterior a la seva incorporació al 
lloc de treball en l’organisme d’adjudicació 

22 Existeix alguna vinculació familiar entre un funcionari/empleat de l’òrgan de 
contractació i algun licitador 

23 Es produeixen reiteracions en les adjudicacions a favor d’un mateix licitador 

24 S’accepten alts preus I treballs de baixa qualitat 

25 No es presenta DACI pels funcionaris/empleats encarregats de la contractació o 
es fa de forma incomplerta 

26 El funcionari/empleat encarregat de la contractació no accepta un ascens que 
suposa abandonar els processos de contractació 

27 Fa negocis propis el funcionari/empleat participant en la contractació 

28 Existeix relació social més enllà de la part estrictament professional entre un 
funcionari/empleat que participa en el procés de Contractació i un proveïdor de 
serveis o productes 

29 Inexplicablement s’ha incrementat la riquesa o el nivell de vida del 
funcionari/empleat participant en la contractació 

D MANIPULACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES 

30 Han existit queixes (denúncies, reclamacions, etc.) de licitadors 

31 Existeix una falta de control i inadequació dels procediments de licitació 

32 Hi ha indicis que evidencien canvis en les ofertes després de la recepció 
d’aquestes 

33 Existeixen ofertes que han estat excloses per l’existència d’errors 

34  Hi ha licitadors capacitats que han estat descartats por raons dubtoses 

35 S’han rebut menys ofertes que el número mínim requerit i encara i així es 
continua amb el procediment, sense declarar-se desert. O bé, s’ha declarat desert 
el procediment i torna a convocar-se malgrat rebre ofertes admissibles d’acord 
amb els criteris que configuren els plecs. 

E FRACCIONAMENT DE LA DESPESA 

36 S’observen dues o més adquisicions amb objecte similar efectuades a favor 
d’idèntic adjudicatari, amb la única finalitat de no utilitzar procediments amb 
garanties més grans de concurrència 

37 Les compres s’han separat injustificadament, exemple, contractes separats de mà 
d’obra i materials, estant ambdós por sota dels llindars de licitació oberta 

38 Existeixen compres seqüencials per sota dels llindars d’obligació de 
publicitat de les licitacions 

F BARREJA DE CONTRACTES 

39 Hi ha factures similars presentades en diferents feines o contractes 

40 El contractista factura més d’una feina en el mateix període de temps 

G CÀRREGA ERRÒNIA DE COSTOS 

41 Les càrregues laborals són excessives o inusuals 

42 Les càrregues laborals són incompatibles amb la situació del contracte 

43 Hi ha canvis aparents en els fulls de controls de temps 

44 Inexistència de fulls de control de temps 

45 Hi ha costos materials idèntics imputats a més d’un contracte 

46 S’imputen costos indirectes com costos directes 

 

SUBVENCIONS 

  

A LIMITACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA 



 

 

1 Falta de la suficient difusió a les bases reguladores/convocatòria, incumplint-se 
els principis de publicitat i transparències. Es pot produir, entre altres, per 
l’incompliment dels mitjans obligatoris establerts en la LGS i/o en d’altres mitjans 
de difusió 

2 Falta una definició clara en la convocatòria dels requisits que han de complir els 
beneficiaris/destinataris dels ajuts/subvencions 

3 Inobservança dels terminis establerts en les bases reguladores/convocatòria per a 
la presentació de sol·licituds 

4 Es produeix l’absència de publicació dels barems als Butlletins Oficials 
corresponents quan resulten aplicables a subvencions concedides 

5 El beneficiari/destinatari dels ajuts incompleix l’obligació de garantir la 
concurrència en cas que necessiti negociar amb proveïdors. Incompliment dels 
articles 31.3 i 29.7 de la LGS. 

B TRACTE DISCRIMINATORI EN LA SELECCIÓ DELS SOL·LICITANTS 

6 S’incompleixen els principis d’objectivitat, igualtat i no discriminació en  la selecció 
de beneficiaris. No se segueix un criteri homogeni per a la selecció de beneficiaris 

C CONFLICTES D’ INTERÉS EN EL COMITÈ D’AVALUACIÓ 

7 S’ha influït de manera clara en l’avaluació I selecció dels beneficiaris, afavorint a 
algun d’ells, donant un tracte preferent, o pressionant a d’altres membres del 
comitè 

D INCOMPLIMENT DEL RÈGIM D’AJUTS D’ESTAT 

8 Les operacions finançades constitueixen ajuts d’estat i no s’ha seguit el 
procediment d’informació i notificació establert a tal efecte per la normativa 
europea 

E DESVIACIÓ DE L’OBJECTIU DE SUBVENCIÓ 

9 Inobservança de la finalitat establerta en la normativa reguladora de la 
subvenció per part del beneficiari o falta d’execució 

F INCOMPLIMENT DEL PRINCIPI D’ADDICIONALITAT 

10 Existeix un excés en el cofinançament de les operacions 

11 Existeixen varis cofinançadors que financen el mateix projecte 

12 Falta documentació que corrobori les aportacions dutes a terme per tercers 
(exemples: convenis, donacions, aportacions dineràries d’una altra natura, etc.) 

13 Falta el caràcter de finalista del finançament aportat per tercers, no 
existint un criteri de repartiment de la mateixa 

14 Inexistència d’un control de les despeses i ingressos per projecte per part 
del beneficiari 

15 Inexistència d’un control de les fites i/o objectius assignats al projecte 
per part del beneficiari 

G FALSEDAT DOCUMENTAL 

16 Es constata l’existència de documents o declaracions falses presentades  pels  
sol·licitants amb la intenció de sortir escollits en un procés de selecció. Aquesta 
falsedat pot versar sobre: declaracions signades, informació financera, 
compromisos, etc., induint a error al comitè d’avaluació 

17 S’ha manipulat el suport documental de justificació de les despeses 

H INCOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS ESTABLERTES PER LA NORMATIVA 
NACIONAL I COMUNITÀRIA EN MATÈRIA D’INFORMACIÓ I  PUBLICITAT 

18 S’han incomplert els deures d’ informació i comunicació. Especialment les 
obligacions que contenen els diferents textos normatius, tant nacionals com 
europeus 

I PÈRDUA DE PISTA D’AUDITORIA 

19 L’organisme ha obviat la correcta documentació de l’operació que permetria 
garantir la pista d’auditoria 

20 La convocatòria eludeix la forma en que s’han de documentar les diferents 
despeses derivades de l’operació 

21 Falta en la convocatòria una definició clara i precisa de les despeses elegibles 

22 Falta en la convocatòria el mètode de càlcul de costos que han d’aplicar-se als 
projectes 

 



 

 

ENCÀRRECS 

  

A EXECUCIÓ IRREGULAR DE L’ACTIVITAT. Especialment al ser 
SUBCONTRACTADA 

1 S’ha subcontractat l’activitat a dur a terme i els serveis o béns lliurats estan per 
sota de la qualitat esperada 

2 L’ entitat que rep l’encàrrec incompleix l’obligació de garantir la concurrència en 
cas que es necessiti negociar amb proveïdors 

3 L’entitat que rep l’encàrrec incompleix l’obligació de garantir la concurrència en 
cas de subcontractació 

4 Els treballs subcontractats no compleixen amb la qualificació  de la mà d’obra que 
seria adequada 

5 Es descriuen de forma inexacta les activitats que han de dur a terme els 
subcontractistes 

6 S’incompleixen per part dels subcontractistes les obligacions d’informació i 
comunicació 

7 S’incompleixen per part dels subcontractistes les mesures d’elegibilitat de la 
despesa 

8 El subcontractista no ha dut a terme una correcta documentació de l’operació que 
permeti garantir la pista d’auditoria 

 
En base a l’avaluació de risc duta a terme, podria ser raonable establir un mostreig que 
determinés, entre d’altres possibilitats, les següents: 
  
a) Que les revisions es facin només en moments concrets (en cas de concessió de subvencions 

en les que el nombre de possibles beneficiaris sigui molt elevat, que les verificacions es 
duguin a terme en relació a una mostra d’interessats).  

 
b) Igualment, per a la detecció de les possibles banderes vermelles, s’ha de valorar la possibilitat 

de realitzar comprovacions mitjançant consultes a bases de dades existents, públiques o 
privades (plataforma de contractació del sector públic, base de dades nacional de 
subvencions, registre mercantil, etc.) que permetin conèixer les possibles vinculacions entre 
empreses i/o amb els participants en els procediments de concessió d’ajuts o d’adjudicació de 
contractes 

 
FORMAT DE LLISTAT DE COMPROVACIÓ DE BANDERES VERMELLES: 

 
Procediment (identificació de l’expedient) 

 
Data de complementació. 

Descripció 
de la 
bandera 
vermella 

¿S’ha detectat en el 
procediment alguna 
bandera vermella de les 
definides per l’entitat? 

Observacions Mesures 
adoptades o a 
adoptar 

Sí No No 
aplica 

      

      

      

      

      

 
Nom, cognoms i lloc de treball de qui omple la documentació 
 
Signatura de qui omple la documentació 
 
La correcció i la persecució 
 



 

 

La intencionalitat és un element propi del frau segons el concepte recollit en la Directiva PIF.5 
Demostrar l’existència de tal intencionalitat  i, per tant, la decisió sobre  l’existència o no de frau als 
interessos financers de la Unió, no correspon als òrgans administratius sinó als òrgans jurisdiccionals 
de l’ordre penal que hagin d’enjudiciar la conducta de que es tracti. No obstant això, en l’àmbit estricte 
de les seves funcions, els  òrgans administratius han de dur a terme, sobre la base de la 
documentació  de que disposin, una valoració preliminar sobre la possible existència de tal 
intencionalitat o, en el seu cas, sobre l’absència de la mateixa de cara a decidir si una determinada 
conducta s’ha de remetre a aquests òrgans jurisdiccionals  o al Ministeri Fiscal perquè sigui 
investigada i, quan procedeixi, sancionada penalment. 
 
Per a la correcció i persecució dels casos en que es detecti una conducta que pugui ser constitutiva 
de frau, es proposa el següent protocol el qual s’hauria d’orientar des de la perspectiva de les 
competències administratives. 
 
Es recull aquí el procediment a seguir: 
 
a) El titular de l’òrgan administratiu responsable del procediment administratiu en que es tingui 

coneixement d’una conducta que pogués ser constitutiva de frau o corrupció,  un cop analitzada la 
possible existència d’alguna de les banderes vermelles definides en el Pla de mesures antifrau o 
que hagi estat coneguda per qualsevol altra circumstància haurà de: 
 

I. Recopilar tota la documentació que pugui constituir evidències d’aquest frau. 
II. Suspendre immediatament el procediment, quan sigui possible, conforme a  la normativa 

reguladora del mateix. 
III. Elaborar un informe descriptiu dels fets que han passat. 
IV. Traslladar l’assumpte, juntament amb un informe i l’evidència documental, a la unitat amb 

funcions de control de gestió per a la valoració de la possible existència de frau. 
V. Adoptar les mesures que conforme a la normativa reguladora del procediment hagi o pugui 

adoptar per evitar la concurrència de frau. 
 
A títol d’exemple, si el fet que pogués ser constitutiu de frau fos conegut per l’òrgan administratiu 
responsable del procediment administratiu quan encara té competències administratives 
(depenent de la fase en la que es trobi el procediment) haurà d’adoptar les mesures 
corresponents per evitar que el frau tingui lloc. Igualment, si, per exemple, la unitat amb funcions 
de control de gestió rep una denúncia de plecs arreglats i l’òrgan administratiu responsable del 
procediment administratiu encara té competències administratives (depenent de la fase en la que 
es trobi el procediment) actuarà com sigui convenient per evitar la concurrència de frau, fent la 
comunicació el més ràpid possible al responsable del procediment; mentre si es rep la denúncia 
en un moment posterior, fase en la que ja ha finalitzat el procediment administratiu i, donat que no 
té competències d’investigació, s’haurà de comunicar la situació a les autoritats competents. El 
propi òrgan gestor haurà de valorar si té competències per corregir o proposar la correcció o bé 
ha d’anar a l’òrgan competent que procedeixi. 

 
b) Tan bon punt es tingui coneixement per part de la unitat mencionada, per qualsevol via, de 

l’existència d’indicis de frau o corrupció, ja sigui d’ofici o a partir de la informació que li puguin 
remetre òrgans administratius, es notificarà pel camí formal als organismes implicats en la 
realització de les nomenades actuacions, projectes i/o subprojectes, en cas que no coincideixin 
amb els òrgans administratius que li van comunicar l’assumpte. 

 
Els organismes implicats estaran obligats a la remissió de quanta informació sigui sol·licitada per 
la unitat amb funcions de control de gestió, sempre que estigui  vinculada amb els fets que van 
motivar la notificació, garantint la confidencialitat i tractament de la informació degut a la 
informació rebuda, respectant la normativa de protecció de dades. 

 
En el cas que siguin els òrgans tramitadors responsables dels procediments els que coneguin 
l’existència d’indicis de frau es dirigiran, com s’ha indicat a la lletra a), directament a la unitat amb 
funcions de control de gestió, aportant la documentació corresponent, a efectes de la seva 
valoració i tramitació de les actuacions que corresponguin. 
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c) Aquesta unitat avaluarà de manera objectiva la possible existència de frau o corrupció, amb la 

finalitat de decidir si una determinada conducta ha de ser denunciada davant dels òrgans 
jurisdiccionals competents o davant del Ministeri Fiscal perquè sigui investigada i, en el seu cas, 
sancionada penalment. 

 
En el cas que es consideri que pogués ser constitutiu de frau, aquesta unitat remetrà l’assumpte a 
l’òrgan col·legiat per a la seva valoració i proposta d’elevació a l’òrgan competent i, en el seu cas, 
la seva remissió a la institució que procedeixi d’acord amb la tipologia i abast del presumpte frau 
(Oficina Antifrau de Catalunya i/o Servei Nacional de Coordinació Antifrau i/o Ministeri Fiscal). 
 
En relació amb la comunicació del SNCA, s’ha de recordar que tant els ciutadans com els 
treballadors públics, en cas d’indicis de frau que afectin a fons europeus, per febleses o falta 
d’operativitat en els sistemes de comunicació interna, podran comunicar els indicis de frau o els 
fets presumptament fraudulents al SNCA a través del Canal de denúncies extern Infofraude per a 
la seva valoració i eventual comunicació a l’Oficina Europea de Lluita contra el Frau. 
 
Per a la remissió al SNCA de sospites de frau i frau constatat s’estarà a les comunicacions 
emeses per aquest servei i al que estableixin en el seu cas. 
 

d) En aplicació de l’article 6.6 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, es notificaran els fets 
produïts i les mesures adoptades a la corresponent entitat decisora (o a l’entitat executora que li 
hagi encomanat l’execució de les actuacions, que en aquest cas serà aquesta la que els 
comunicarà a l’entitat decisora), responsable última del compliment dels projectes. L’entitat 
decisora  comunicarà l’assumpte a l’Autoritat Responsable, aquesta última podrà sol·licitar 
informació addicional que consideri oportuna de cara al seu seguiment i comunicació a l’Autoritat 
de Control. 

 
e) Addicionalment i en paral·lel, s’haurà d’iniciar una informació reservada per depurar 

responsabilitats i  incoar el corresponent expedient disciplinari. 
 

Així, la unitat amb funcions de control de gestió iniciaria un expedient d’informació reservada per 
avaluar possibles responsabilitats i, en el seu cas, procedirà comunicar els fets a l’òrgan 
competent  per raó de la matèria, amb la finalitat que avalui la procedència de l’obertura d’un 
expedient per infracció en matèria econòmic-pressupostària, prevista a la llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, o bé l’inici d’un expedient 
de caràcter disciplinari. 

 
f) L’entitat afectada  haurà d’avaluar la incidència del possible frau mitjançant la revisió de tots 

aquells projectes i/o subprojectes que hagin pogut estar exposats al mateix, determinant la seva 
qualificació com a sistèmic o puntual i, en tot cas, retirar els projectes i/o subprojectes o la part 
dels mateixos afectats pel frau i finançats o a finançar pel MRR. 

 
g) En tot cas, s’exigirà la recuperació per les autoritats competents dels imports indegudament 

desemborsats per aquestes, garantint processos sòlids de recuperació de fons, especialment de 
la UE, que s’hagin emprat de forma fraudulenta. L’ aplicació d’aquestes sancions i, la seva 
visibilitat, són essencials per gaudir i dissuadir la comissió del frau, havent d’actuar amb 
determinació i agilitat. 

 
En aquesta fase s’ha de garantir una cooperació entre les autoritats participants en el 
procediment, tant administratives com judicials, i molt especialment, en el tractament de les 
dades, confidencialitat i conservació dels arxius i proves resultants dels procediments. 

 
h) Finalitzada la investigació o transferida a les autoritats competents, s’haurà de mantenir un 

adequat seguiment, per promoure qualsevol canvi o revisió dels mecanismes de control 
relacionats amb el frau potencial o provat. 

 
Per últim, s’ha d’indicar la necessitat de que en el Pla de mesures antifrau es descriguin els 
procediments i controls relacionats amb el frau efectiu o potencial, que s’hauran de transmetre a 
la corresponent revisió de l’avaluació del risc de frau. 



 

 

 
3. ANNEX 
 
3.1 Declaració institucional vers el frau 
 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental té la condició d’Entitat Executora del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència segons el dispost a l’Ordre 1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es 
configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació i Resiliència, en el que li correspongui en 
l’àmbit de les seves competències, l’execució de projectes o subprojectes de les reformes i inversions 
incloses en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
 
El Reglament (UE) 2021/241 del Parlament i del Consell Europeu de 12 de febrer de 2021 pel que 
s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència estableix la obligació que tenen els Estats 
Membres d’aplicar mesures adequades per a protegir els interessos financers de la Unió  i per vetllar 
perquè la utilització dels fons en relació amb les mesures finançades pel Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència s’ajusti de ple al Dret aplicable de la Unió i al nacional, en particular, en el que fa 
referència a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d’interessos. 
 
La Presidència i la Gerència del Consell Comarcal del Vallès Oriental volen manifestar el ferm 
compromís de l’entitat amb els estàndards més elevats pel que fa al compliment de les normes 
jurídiques, ètiques i morals i la seva adhesió als més estrictes principis d’integritat, objectivitat i 
honestedat, de manera que la seva activitat sigui percebuda per tots els agents amb els quals es 
relaciona com a oposada al frau i la corrupció en qualsevol de les formes. 
 
El personal del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en el seu caràcter de treballadors públics, 
assumeix i comparteix aquest compromís tenint, entre altres deures, el deure de vetllar pels 
interessos generals, amb subjecció i observança de la Constitució, l’Estatut de Catalunya i la resta de 
l’ordenament jurídic, i actuar amb els principis següents: 
Objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, dedicació al servei 
públic, transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, honradesa, promoció de l’entorn 
cultural i mediambiental i el respecte a la igualtat entre homes i dones.6 
 
S’ha elaborat un Pla de mesures antifrau que sumat al Pla d’Integritat Ètica pretén posar en marxa 
mesures eficaces i proporcionades de lluita contra el frau i la corrupció basat en un plantejament 
proactiu, estructurat i específic per gestionar el risc de frau que doni garanties de que la despesa en 
que s’ha incorregut en actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, entre d’altres, 
està lliure de conflicte d’interès, frau i corrupció. Així, s’ha partit de l’avaluació del risc de frau 
realitzada a tals efectes. Addicionalment, es compta amb procediments per a prevenir, detectar i 
denunciar situacions que poguessin constituir frau o corrupció i pel seguiment de les mateixes. 
 
L’objectiu d’aquesta política és promoure una cultura que desanimi tota l’activitat fraudulenta i que 
faciliti la seva prevenció i detecció, promovent el desenvolupament de procediments efectius per a la 
gestió d’aquests supòsits dins de l’organització. 
 
En definitiva, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, té una política de tolerància zero davant el frau i 
la corrupció i ha establert un sistema de control robust, dissenyat especialment per a prevenir i 
detectar, en la mesura del possible, els actes de frau i corregir el seu impacte en cas de produir-se. 
 
Data i signatura. 

 
3.2 Model de Declaració d’Absència de Conflicte d’Interès 
 
A fi de garantir la imparcialitat en el procediment de contractació esmentat més amunt, el sotasignat, 
com a participant en el procés de preparació i tramitació de l'expedient, declara: 
 
Primer. Que està informat del següent: 
 

                                                
6 Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic del Treballador 
Públic. Article 52. 



 

 

1. L'article 61.3 «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament 
Europeu i del Consell, del 18 de juliol del 2018 (Reglament financer de la UE) estableix que hi ha 
conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per 
raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol altre 
motiu directe o indirecte d'interès personal. 

 
2. L'article 64 «Lluita contra la corrupció i la prevenció dels conflictes d'interessos» de la Llei 9/2017, 

de 8 de novembre, de contractes del sector públic, té la finalitat d'evitar qualsevol distorsió de la 
competència i garantir-ne la transparència en el procediment i assegurar la igualtat de tracte de 
tots els candidats i licitadors. Defineix el conflicte d’interessos com qualsevol situació en què el 
personal al servei de l’òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament del 
procediment de licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directament o indirectament un 
interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i 
independència en el context del procediment de licitació. 

 
3. L'article 23 «Abstenció», de la Llei 40/2015, d'1 octubre, de règim jurídic del sector públic, 

estableix que s'han d'abstenir d'intervenir en el procediment «les autoritats i el personal al servei 
de les administracions en els quals es donin algunes de les circumstàncies assenyalades a 
l'apartat següent», que són les següents: 

 
a) Tenir interès personal en l'assumpte de què es tracti o en un altre en la resolució del qual 

pogués influir la d'aquell; ser administrador de societat o entitat interessada, o tenir qüestió 
litigiosa pendent amb algun interessat. 

 
b) Tenir un vincle matrimonial o una situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat 

dins del quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els 
administradors d'entitats o societats interessades i també amb els assessors, representants 
legals o mandataris que intervinguin en el procediment, així com compartir despatx 
professional o estar-hi associat per a l'assessorament, la representació o el mandat. 

 
c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades a 

l'apartat anterior. 
 

d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti. 
 

e) Tenir relació de servei amb la persona natural o jurídica interessada directament en 
l'assumpte, o haver-li prestat en els dos darrers anys serveis professionals de qualsevol tipus 
i en qualsevol circumstància o lloc. 

 
Segon. Que no es troba en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interessos de les 
indicades a l'article 61.3 del Reglament financer de la UE i que no concorre en la seva persona cap 
causa d'abstenció de l'article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic 
que pugui afectar el procediment de licitació. 
 
Tercer. Que es compromet a posar en coneixement de l'òrgan de contractació, sense dilació, 
qualsevol situació de conflicte d'interessos o causa d'abstenció que pugui concórrer. 
 
Quart. Que és coneixedor que una declaració d'absència de conflicte d'interessos que es demostri 
que sigui falsa comportarà les conseqüències disciplinàries / administratives / judicials que estableix 
la normativa aplicable. 
 
(Data i signatura, nom complet i document d’identitat) 

 
2. Publicar el Pla de Mesures Antifrau a la seu electrònica d’aquest Consell Comarcal.” 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 06.12 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 21 vots a favor de, per part del Grup Comarcal Partit dels 
Socialistes de Catalunya - CP, els senyors i les senyores Emilio Cordero Soria, Eva Maria 



 

 

Díaz Medina, 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, Eduard Vallhonesta Alarcon i Àlex Valiente Almazan; per 
part del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts), els senyors i les senyores Gemma 
Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, Raül Garcia Ramírez, Joan Daví Mayol, 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 9 abstencions 
de, per part del Grup Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les 
senyores Marc Candela i Callado, Núria Carné i Navarro, Anna Cella i Navarro, Assia 
Cherdal i Roukha, Joan Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomás, 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. 
 
 
3. Aprovar la revocació i l’atorgament de poders de diversos advocats. 
 
Llegit el dictamen de Presidència, de 13 de juliol de 2022, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 22 de desembre de 2021, la Comissió Executiva del Consorci per a la Gestió dels 

Residus del Vallès Oriental va acordar comparèixer davant el Jutjat d’Instrucció 2 de 
Granollers, com a part interessada en relació amb el procediment Prèvies 1643/2021, 
Secció 1, i atorgar poder general per a plets a favor del Procurador dels Tribunals 
Ramon Daví Navarro, amb número de col·legiat 316 a l’Il·lustre Col·legi de Procuradors 
de Barcelona, i facultar als lletrats de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Barcelona, els 
senyors Cristóbal Martell Pérez-Alcalde, amb el número de col·legiat 14586, Debora 
Quintero Garcia, amb el número de col·legiada 23783, i Pau Ferrer Ferrer, amb el 
número de col·legiat 44295, per tal que puguin actuar davant els tribunals, en nom i 
representació del Consorci. 
 

2. El 30 de desembre de 2021, mitjançant el Decret de Presidència núm. 
2021PRES000744, s’aprovà comparèixer davant el Jutjat d’Instrucció 2 de Granollers, 
com a part interessada en relació amb el procediment Prèvies 1643/2021, Secció 1.  

 
3. El 27 de gener de 2022, mitjançant el Decret de Presidència núm. 2022PRES000035, 

s’aprovà atorgar poder general per a plets de forma indistinta als procuradors i advocats 
relacionats a continuació:  

 
a) Procuradors: el senyor Ramon Daví Navarro, col·legiat número 316 de l’Il·lustre 

Col·legi de Procuradors de Barcelona, i la senyora Isabel Fuentes Angulo, 
col·legiada número 669 de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Barcelona.   
 

b) Advocats: de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, el senyor Cristóbal 
Martell Pérez-Alcalde, amb el número de col·legiat 14586, la senyora  Debora 
Quintero Garcia, amb el número de col·legiada 23783, i el senyor Pau Ferrer Ferrer, 
amb el número de col·legiat 44295. 

 
4. El 27 de gener de 2022 es formalitzà mitjançant escriptura pública el poder per a plets 

als procuradors i advocats esmentats en l’apartat precedent, formalitzada davant el 
Notari de Parets del Vallès, senyor Pere Pineda Masip, amb el número de protocol 139.  

 



 

 

5. El 29 de juny de 2022, registre d’entrada E2022009884 i E2022009885 el Consorci per a 
la Gestió dels Residus del Vallès Oriental ha traslladat al Consell Comarcal del Vallès 
Oriental l’acord de revocació de les facultats atorgades als lletrats de l’Il·lustre Col·legi de 
Procuradors de Barcelona, els senyors Cristóbal Martell Pérez-Alcalde, amb el número 
de col·legiat 14586, Debora Quintero Garcia, amb el número de col·legiada 23783, i el 
senyor Pau Ferrer Ferrer, amb el número de col·legiat 44295, i l’acord d’atorgament de 
poders al senyor Santiago Sapena Mas.  

 
6. En aquest context, es considera adient revocar les facultats atorgades als lletrats de 

l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Barcelona, els senyors Cristóbal Martell Pérez 
Alcalde, amb el número de col·legiat 14586, Debora Quintero Garcia, amb el número de 
col·legiada 23783, i Pau Ferrer Ferrer, amb el número de col·legiat 44295, i atorgar-ne a 
l’advocat de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, senyor Santiago Sapena 
Mas, número de col·legiat 22181, per tal que pugui actuar davant els tribunals, en nom i 
representació del Consell Comarcal del Vallès Oriental en relació amb el procediment 
Prèvies 1643/2021, Secció 1, seguit davant el Jutjat d’Instrucció 2 de Granollers. 

 

7. El 13 de juliol 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) i En Comú Guanyem, i 
l’abstenció dels grups comarcals Esquerra Republicana de Catalunya i Ciutadans. 

 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 14 del 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. Revocar el poder per a plets atorgat als advocats de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 

Barcelona següents:   
 

El senyor Cristóbal Martell Pérez-Alcalde, amb el número de col·legiat 14586, la senyora 
 Debora Quintero Garcia, amb el número de col·legiada 23783, i el senyor Pau Ferrer 
Ferrer, amb el número de col·legiat 44295. 

 
2. Atorgar poder especial per a plets a l’advocat de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de 

Barcelona, senyor Santiago Sapena Mas, número de col·legiat 22181, per tal que pugui 
actuar davant els tribunals en nom i representació del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental en relació amb el procediment Prèvies 1643/2021, Secció 1, seguit davant el 
Jutjat d’Instrucció 2 de Granollers. 

 
3. Facultar al president del Consell Comarcal i a la secretària accidental, senyora Núria 

Caellas i Puig, per tal que puguin acudir davant notari i elevar a públics els acords presos 
i signar les escriptures d’esmena, de revocació de poders i d’atorgament que siguin 
procedents.”  

 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 06.50 de la videoacta. 
 
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, Eva Maria 
Díaz Medina, 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, Eduard Vallhonesta Alarcon i Àlex Valiente Almazan; per 
part del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts), els senyors i les senyores Gemma 
Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, Raül Garcia Ramírez, Joan Daví Mayol, 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 11 abstencions de, per part del Grup 
Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores Marc Candela i 
Callado, Núria Carné i Navarro, Anna Cella i Navarro, Assia Cherdal i Roukha, Joan Josep 
Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomás, 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. 
 
 
4. Comparèixer en el procediment abreujat 84/2022-A del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 15 de Barcelona i designació de lletrats 
 
Llegit el dictamen de Presidència, de 13 de juliol de 2022, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 30 de març de 2022, registre d’entrada núm. E2022004650 del Consell Comarcal del 

Vallès Oriental, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona en el marc del 
procediment abreujat recurs 84/2022-A ens ha notificat el decret del lletrat de 
l’Administració de Justícia, Antonio González Sarabia, de 23 de març de 2022, que 
admet a tràmit el recurs contenciós administratiu presentat per la senyora Maria Roca-
Ribas Vives, en relació amb llur cessament. 

 
2. El 13 de juliol 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, Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Catalunya 
(Junts) i En Comú Guanyem, i l’abstenció del Grup Comarcal Ciutadans. 

 
FONAMENTS DE DRET 

 
1. L’article 551.3 de la Llei Orgànica del Poder Judicial determina que la representació i 

defensa dels ens locals correspondrà als lletrats que serveixin als seus serveis jurídics. 
 

2. L’article 36.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
estableix que és competència de la Diputació, entre d’altres, l’assistència i la cooperació 
jurídica als Municipis. 
 

3. L’article 221.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals preveu que 
d’acord amb allò establert a l’article 54.4 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 
d’abril, i a l’article 447.2 de la Llei orgànica del poder judicial, la representació i defensa 
en judicis dels ens locals correspondran als lletrats que serveixin en els serveis jurídics 
dels mateixos, excepte que designin advocat col·legiat que els representi i defensi. 

 
4. El Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona ofereix a les corporacions locals de 

la demarcació, d’entre d’altres, una línia d’assistència tècnica consistent en 
l’assessorament jurídic en via administrativa i representació i defensa judicial en recursos 
humans, amb l'objectiu  de  facilitar la defensa, tant en la via administrativa com davant 
dels òrgans jurisdiccionals de l'ordre social i contenciós administratiu, en tot tipus de 



 

 

procediments en matèria de recursos humans en què les corporacions locals hagin de 
comparèixer com a part. 

 
5. L’article 14.2.n) del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que atribueix al Ple l’exercici d’accions 
administratives i judicials. 

 
 

Per això, PROPOSO al Ple que acordi:  
 

1. Comparèixer en qualitat d’administració demandada, en el procediment abreujat recurs 
84/2022-A del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, interposat per la 
senyora Maria Roca-Ribas Vives. 
 

2. Designar de forma indistinta al personal tècnic del Servei d’Assistència Jurídica en 
Recursos Humans de la Gerència del Servei d’Assistència al Govern Local de la 
Diputació de Barcelona següent:  

 
Antonio Fernández Gallardo, M. Concepción Antón Francos, Pedro Arturo Guardiola 
Bergé, Laura Royo Olmos, María Àngels Vallejo Picher, Míriam Rodríguez Gálvez, 
Arnau Miró Maestro,  Cipriana Bertomeu Vílchez, Alberto Ariño Baró, Eliana Camps 
Dutrem i Meritxell Vidal i Bisbal, perquè assumeixin la representació i la defensa del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental en l’esmentat procés.  
 
Aquesta representació i defensa s’entendrà, en el seu cas, als ulteriors recursos o 
impugnacions que contra la resolució d’aquest procediment se’n puguin interposar. 
 

3. Notificar aquests acords a la Diputació de Barcelona.”  
 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 07.35 de la videoacta. 
 
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, Eva Maria 
Díaz Medina, 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, Eduard Vallhonesta Alarcon i Àlex Valiente Almazan; per 
part del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts), els senyors i les senyores Gemma 
Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, Raül Garcia Ramírez, Joan Daví Mayol, 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 11 abstencions de, per part del Grup 
Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores Marc Candela i 
Callado, Núria Carné i Navarro, Anna Cella i Navarro, Assia Cherdal i Roukha, Joan Josep 
Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomás, 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 D'EDUCACIÓ 
 
5. Ratificar el Decret de Presidència 2022PRES000333, de 23 de juny, d’aprovació del 
contingut i la signatura d'una addenda econòmica amb l'Ajuntament de Granollers en 



 

 

relació amb el conveni per a la prestació del servei de casal d’estiu adreçat a infants i 
joves escolaritzats al centre d’educació especial Montserrat Montero. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea d’Educació, de 13 de juliol de 2022, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El president ha emès el Decret 2022PRES000333, de 23 de juny, següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 23 de juny de 2022, el gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental, senyor Carles Fernández 
Pérez, ha emès l’informe següent:  
 
“RELACIÓ DE FETS 
 

1. El 23 de març de 2022, el Consell Comarcal del Vallès Oriental aprovà el contingut i la signatura del conveni 
per a la prestació del servei de casal d’estiu adreçat a infants i joves escolaritzats al centre d’educació 
especial Montserrat Montero amb discapacitat intel·lectual amb l’Ajuntament de   Granollers.  
 

2. L’Ajuntament de Granollers ha sol·licitat la formalització d’una addenda econòmica per preveure-hi les 
obligacions econòmiques màximes a càrrec de l’Ajuntament i condiciona la subscripció del conveni a la 
formalització d’aquesta addenda.  

 
Per això, INFORMO,  

 
Únic.- Aprovar el contingut i la signatura d’una addenda econòmica en relació amb el conveni per a la prestació 
del servei de casal d’estiu adreçat a infants i joves escolaritzats al centre d’educació especial Montserrat Montero 
amb discapacitat intel·lectual amb l’Ajuntament de Granollers d’acord amb el contingut que consta en l’expedient 
X2022002492, fitxer GENE2022002319VOID.” 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. El Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 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. 
 

2. El Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
l'organització comarcal de Catalunya.  

 
3. 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.  
 
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 13.1 e) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, en la mesura que la previsió d’inici del casal d’estiu 
és el proper 27 de juny de 2022 i d’acord amb el calendari de sessions de Ple del Consell 
Comarcal no hi ha sessió ordinària fins el 20 de juliol de 2022.  

 
Per això, DECRETO:  
 
1. Aprovar el contingut i la signatura d’una addenda econòmica en relació amb el conveni per a la 

prestació del servei de casal d’estiu adreçat a infants i joves escolaritzats al centre d’educació 
especial Montserrat Montero amb discapacitat intel·lectual amb l’Ajuntament de Granollers, d’acord 
amb el redactat següent:  

 



 

 

“REUNITS 
 

D’una part, el senyor Emiliano Cordero i Soria, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, assistit per 
la secretària accidental de la corporació, la senyora Núria Caellas i Puig. 
 

I de l’altra, la senyora Alba Barnusell i Ortuño, alcaldessa de l’Ajuntament de Granollers, assistida pel 
secretari de la corporació, el senyor Manuel Monfort Pastor. 
 

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’alcaldessa 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 secretaries 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 aquest conveni, i 
 

EXPOSEN 

 
1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Granollers tenen la voluntat de subscriure un 

conveni per a la prestació del servei de casal d’estiu adreçat a infants i joves escolaritzats al centre 
d’educació especial Montserrat Montero amb discapacitat intel·lectual, en endavant el CONVENI. 
 

2. Que el CONVENI no conté la quantificació econòmica de les obligacions que pot assumir l’Ajuntament 
de Granollers al subscriure’l, i, per tant, es fa necessari signar també aquesta addenda que detalla les 
obligacions econòmiques màximes de l’Ajuntament. 

 
3. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Granollers condiciona la subscripció i l’eficàcia del CONVENI a la 

formalització de la present addenda econòmica, i sense la formalització d’aquesta no desplegarà efectes 
el CONVENI. 

 
D’acord amb les manifestacions exposades, les parts expressen la seva voluntat de subscriure aquesta 
addenda econòmica vinculada al CONVENI segons el que estableixen els següents 
 

PACTES 
 
Primer. Càlcul dels imports 

 
El càlcul dels imports que haurà d’abonar l’Ajuntament es realitzarà en funció dels alumnes que participin al 
casal, i aplicant les fórmules previstes al pacte cinquè del conveni. 
 
L’import del concepte A no pot superar la quantia resultant d’aplicar el preu hora/monitor de 19’71 euros 

sense IVA, o de 21’68 euros amb IVA (10%), a les ràtios de monitor/alumne que s’indiquen al quadre 
següent, més un 1’11 en concepte de despeses de gestió. 
 

 

 



 

 

 
 
L’import del concepte B no pot superar el preu de 4 euros per menú/dia, al qual s’hi hauran d’afegir 2 hores 

de monitor/s (de 13 a 15 hores) segons el preu hora/monitor indicat anteriorment, més un 1’11 en concepte 
de despeses de gestió. 
 
L’import màxim total de les obligacions econòmiques a càrrec de l’Ajuntament de Granollers per raó del 
CONVENI i que es regulen en aquesta addenda és de 15.000 euros. 
 
L’aplicació pressupostària a la qual s’imputarà la despesa és la K4111/33711/46500 TRANSF. CCVOR 
ESTIU INFANTIL 
 
Segon. Conservació del CONVENI 

 
Aquesta addenda forma part del CONVENI que conserva la resta del seu clausulat. 
 
Tercer. Vigència 

 
Aquest addenda té la mateixa vigència que la del CONVENI, és a dir entra en vigor al moment de la seva 
signatura i finalitza amb la finalització del casal, sens perjudici del compliment del règim econòmic que es 
preveu al mateix conveni en data posterior. 
 
Quart. 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 aquesta addenda, mostren la seva conformitat, ratifiquen el seu contingut i la 
signen.” 

 

2. Notificar aquest Decret a l’Ajuntament de Granollers.  
 

3. Ratificar aquest Decret en la propera sessió de Ple del Consell Comarcal.”  

 
2. El 13 de juliol de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
 
FONAMENTS DE DRET  
 
L’acord del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, de 25 de setembre de 2019, 
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona CVE 2019033050, de 4 d’octubre 
de 2019, en el qual es delegava en la Presidència del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
la competència per exercir, per raons d’urgència, les competències del Ple i de la Comissió 
de Govern, donant-ne compte a l’òrgan competent als efectes de ratificació en la següent 
reunió que es celebri.  
 
Per això, PROPOSO al Ple que acordi ratificar el Decret de Presidència esmentat a la 
relació de fets.” 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 08.37 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 30 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 



 

 

 
6. Aprovar la liquidació econòmica corresponent al cost del Servei de transport 
escolar no obligatori dels alumnes de l’escola Soler de Vilardell de Sant Celoni per al 
curs 2019-2020 i 2021-2022. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea d’Educació, de 13 de juliol de 2022, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 8 de juliol de 2022, la senyora 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 és l’Administració competent per a la gestió del servei 

de transport escolar obligatori i no obligatori de la comarca en virtut del 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. Per al curs 2020-2021 es va dur a terme un conveni de col·laboració entre el Consell 

Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Sant Celoni un conveni col·laboració per 
facilitar el transport dels alumnes de primària residents a Sant Celoni a l’Escola Soler de 
Vilardell del mateix municipi, per al curs 2020/2021 amb finançament municipal.   

 
3. Pel curs 2021-2022, registre d’entrada E2021012126 de 20 de juliol de 2021 i E2022010144 

d’1 de juliol de 2022, l’Ajuntament de Sant Celoni va presentar escrit signat per la regidora 
d’Educació, senyora Anaïs Medina Terrades en el que sol·licita el següent: 

 
“Sol·licitem establir un nou conveni per donar continuïtat al transport escolar del Soler de 
Vilardell per al proper curs 2021-2022, que serà gratuït per les famílies, com aquest darrer 
curs “   

 
4. Per al curs escolar 2021-2022 s’ha  prestat el servei de transport escolar no obligatori ens els 

mateixos termes i condicions que els cursos anteriors però a partir del mes de febrer de 2022 
es va incrementar un monitor en la ruta, passant d’un a dos, a petició de l’Ajuntament, tal i 
com consta en el correu electrònic de 20 de d’octubre de 2021 enviat des dels serveis tècnics 
de l’Ajuntament de Sant Celoni que consta en aquest expedient.   

 
5. Tot i que el servei s’ha prestat en les condicions esmentades no s’ha formalitzat conveni per a 

la prestació d’aquest servei.   

 
6. Així doncs, el cost del servei desglossat per mesos i incloent el cost del transport i del servei 

d’acompanyament de la ruta en qüestió, ha estat el següent: 

 
  DIES DE 

SERVEI 
IMPORT TRANSPORT 

DISBUS 21, S.L. 
IMPORT MONITORS 

CLECE 

SETEMBRE 2021 14,00 2.543,24 € 554,40 € 

OCTUBRE 2021 19,00 3.451,54 € 752,40 € 

NOVEMBRE 2021 20,00 3.633,20 € 792,00 € 

DESEMBRE 2021 13,00 2.361,58 € 514,80 € 

GENER 2022 16,00 2.906,56 € 633,60 € 

FEBRER 2022 19,00 3.451,54 € 1.504,80 € 

MARÇ 2022 22,00 3.996,52 € 1.742,40 € 

ABRIL 2022 15,00 2.724,90 € 1.188,00 € 

MAIG 2022 22,00 3.996,52 € 1.742,40 € 

JUNY 2022 15,00 2.724,90 € 1.188,00 € 



 

 

   31.790,50 € 10.612,80 € 

 
7. Una vegada liquidats els conceptes referits en l’epígraf anterior per part del Consell Comarcal 

del Vallès, s’ha procedit a regularitzar el cost del servei relatiu al curs escolar 2021-2022, 
resultant un import a abonar per part de l’Ajuntament de Sant Celoni, que es concreta en 
l’import de 42.403,30  euros (que inclou el cost del servei i el cost del preu públic).    

 
Per tant, PROPOSO: 
 
Primer i únic.- La liquidació del cost de la prestació del servei de transport escolar dels alumnes 
de primària residents a Sant Celoni a l’Escola Soler de Vilardell del mateix municipi  per al curs 
2021-2022, que l’Ajuntament de Sant Celoni ha d’abonar per mitjà d’un únic pagament de 
42.403,30  euros, abans del 30 de setembre de 2022, al compte bancari del Consell Comarcal 
núm. ES71.0182.6035.4002.0160.0889.” 

 
2. El 12 de juliol de 2022, la senyora Josefa Recio Corral, cap de l'Àrea de Serveis 

Personals, ha emès l’informe següent: 
 

“RELACIÓ DE FETS 
 
1. Per al curs 2019-2020 es va dur a terme un conveni de col·laboració entre el Consell 

Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Sant Celoni per a la prestació del servei de 
transport escolar no obligatori per als alumnes escolaritzats a l’Escola Soler de Vilardell de 
Sant Celoni, formalitzat el 25 de febrer de 2020. 
 

2. Al pacte cinquè de l’esmentat conveni, en el que es regula el règim econòmic, s’estableix el 
següent: 

 
“ 

1. El cost estimat corresponent a la prestació del servei de transport escolar no obligatori per als alumnes 
escolaritzats a l’Escola Soler de Vilardell de Sant Celoni per al curs escolar 2019-2020, que inclou 
l’autocar, l’acompanyament, les publicacions i les despeses indirectes, és de quaranta-cinc mil cinc-cents 
trenta-quatre euros amb setanta-sis cèntims (45.534,76 EUR) amb l’IVA inclòs.  

 
El CONSELL COMARCAL comunicarà a l’AJUNTAMENT el cost real del servei de transport escolar no 

obligatori per als alumnes escolaritzats a l’Escola Soler de Vilardell de Sant Celoni per al curs escolar 
2019-2020 un cop licitats i adjudicats els contractes corresponents.  

 
2. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat derivada del cost real del servei de 

transport escolar no obligatori per als alumnes escolaritzats a l’Escola Soler de Vilardell de Sant Celoni per 
al curs escolar 2019-2020, en el compte corrent de BBVA número ES71 0182 6035 40 0201600889, en 
tres parts iguals:  

 
a) El primer abonament de 15.178,26 EUR abans del 15 d’octubre de 2019  
b) El segon abonament de 15.178,25 EUR abans del 15 de gener de l’any 2020  
c) El tercer abonament de 15.178,25 EUR del 15 d’abril de l’any 2020  

 
3.  Un cop finalitzat el curs escolar, el CONSELL COMARCAL liquidarà les despeses directes (autocar, 

acompanyament i publicacions) que l’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL COMARCAL abans del 30 
de juny de 2020.  

 
4. El CONSELL COMARCAL iniciarà 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. “ 

 
3. En el període del curs escolar 2019-2020 en el que els centres educatius van estar en 

funcionament, és a dir des de l’inici del curs escolar fins al 12 de març de 2020 (aquest 
inclòs), es va prestar el servei de transport escolar no obligatori ens els termes i condicions 
establerts en l’esmentat conveni, però no es va procedir a la liquidació a la seva finalització. 

 
4. L’1 de juliol de 2022 l’Ajuntament de Sant Celoni, E2022010144 del registre del Consell 

Comarcal, sol·licita que es procedeixi a liquidar el cost real del servei de transport escolar no 
obligatori per als alumnes escolaritzats a l’Escola Soler de Vilardell de Sant Celoni del curs 
2019-2020.  



 

 

 
5. El cost real del servei de transport, calculat de forma proporcional als dies del servei 

efectivament prestat en el període comprès entre el 12 de setembre de 2019 al 12 de març de 
2020, ambdós inclosos, es concreta en l’import següent: 

 
 
 
 
 
 

 
6. Així mateix, el Consell Comarcal del Vallès Oriental va abonar les quantitat derivades de la 

suspensió del servei del període comprès entre el 13 de març de 2020 i fins a la data 
d’aixecament de la suspensió del tancament dels centres escolars, en concepte de les 
eventuals indemnitzacions previstes a l’article 34.1 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, 
de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, 
d’acord amb el detall següent: 

 
a) la Gerència del Consell Comarcal del Vallès Oriental, decret 2021GER00720, va 

estimar parcialment la petició d’indemnització presentada per Disbus 21, SL de 
les despeses salarials als conductors i de manteniment de la garantia definitiva 
per l’import total de 2.092,23 €. 
 

b) El Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental en sessió extraordinària urgent, 
d’11 de març de 2021, va estimar la sol·licitud d’indemnització presentada per 
CLECE, SA relativa al pagament de les despeses salarials dels acompanyants 
concretant-se per a la ruta que ens ocupa (TENO01) en l’import de 1.567,44 €. 

 
Per tant, la quantitat total abonada en concepte d’indemnització, que s’obté de sumar les 
quanties que consten desglossades a l’epígraf a) i b) d’aquest apartat, és de 3.659,67 €.  

 
7. Per la seva part, l’Ajuntament de Sant Celoni va abonar al Consell Comarcal del Vallès 

Oriental, el 26 d’octubre de 2020, l’import de 15.178,26 € en concepte del primer abonament 
establert en el pacte cinquè del conveni reproduït a l’inici d’aquest escrit. 

 
8. Així doncs, la quantia total abonada per les parts es concreta en els següents imports: 

 
a) El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha abonat en concepte de cost real del servei 

(que consta desglossat a l’epígraf 5 d’aquesta relació de fets) i d’indemnitzacions (que 
consta desglossat a l’epígraf 5 d’aquesta relació de fets) es concreta en l’import de 
28.173,95 euros. 

b) L’Ajuntament de Sant Celoni va abonar al Consell Comarcal del Vallès Oriental, el 26 
d’octubre de 2020, l’import de 15.178,26 €. 

 
9. Per tot l’exposat, tenint en compte els pagaments efectuats per el Consell Comarcal del Vallès 

Oriental i l’Ajuntament de Sant Celoni, per a la liquidació del  conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Sant Celoni per a la prestació del 
servei de transport escolar no obligatori per als alumnes escolaritzats a l’Escola Soler de 
Vilardell de Sant Celoni, resta l’import de 12.995,69 € a favor del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental. 

 
Per tant, PROPOSO,      
 
Primer i únic.- La liquidació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental i l’Ajuntament de Sant Celoni per a la prestació del servei de transport escolar no 
obligatori per als alumnes escolaritzats a l’Escola Soler de Vilardell de Sant Celoni pel curs 2019-
2020, que l’Ajuntament de Sant Celoni ha d’abonar per mitjà d’un únic pagament de 12.995,69 €, 
abans que acabi el mes de setembre de l’any 2022, al compte bancari del Consell Comarcal núm. 
ES71.0182.6035.4002.0160.0889.” 

 

DIES DE 
SERVEI 

COST DEL 
TRANSPORT 

COST DEL SERVEI 
D’ACOMPANYAENT 

TOTAL COST REAL 
SERVEI TRANSPORT 

ESCOLAR 

113  19.999,88 € 
 

4.514,40 € 
 

24.514,28 € 



 

 

3. El 13 de juliol de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 
dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 14.2 q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya aprovat per 
Decret legislatiu 2/2003, de 4 de novembre, en que correspon 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: 
 
1. Aprovar la liquidació econòmica corresponent al conveni de col·laboració entre el Consell 

Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Sant Celoni per a la prestació del servei 
de transport escolar a l’Escola Soler de Vilardell de Sant Celoni curs 2019-2020 per un 
import de 12.995,69 euros, d’acord amb l’informe esmentat en el punt segon de la relació 
de fets. L’Ajuntament de Sant Celoni ha d’abonar per mitjà d’un únic pagament, abans 
del 30 de setembre de 2022, al compte bancari del Consell Comarcal núm. 
ES71.0182.6035.4002.0160.0889. 
 

2. Anotar a la comptabilitat el reconeixement del dret de 12.995,69 euros a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 32.462 81. 

 
3. Liquidar el cost del servei de transport escolar dels alumnes de primària residents a Sant 

Celoni a l’Escola Soler de Vilardell de Sant Celoni per al curs 2021-2022 per un import 
de 42.403,30 euros. L’Ajuntament de Sant Celoni ha d’abonar per mitjà d’un únic 
pagament, abans del 30 de setembre de 2022, al compte bancari del Consell Comarcal 
núm. ES71.0182.6035.4002.0160.0889. 
 

4. Anotar a la comptabilitat el reconeixement del dret de 42.403,30 euros a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 32.462 81. 
 

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Celoni.” 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 09.15 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 30 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
ÀREA D'HABITATGE 
 
7. Aprovar les bases reguladores especifiques per a l’atorgament de subvencions 
adreçades al foment del lloguer i l’habitatge assequible i llur convocatòria. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea d’Habitatge, de 13 de juliol de 2022, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 16 de juny de 2022, la cap de l'Àrea de Serveis Personals, senyora Josefa Recio 

Corral, ha emès l’informe següent: 



 

 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 23 de desembre de 2021, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar el Catàleg 2022 

del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, el seu règim i la convocatòria per 
a la concessió de recursos (AP núm. 226/2021). 

 
2. En la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-

2023 s’inclou el fons de prestació “Foment del lloguer i la gestió d’habitatge assequible”, 
consistent en un suport econòmic per a projectes que permetin mantenir, ampliar i millorar 
l’oferta d’habitatge de lloguer assequible al municipi. Aquests projectes hauran de contribuir a: 

 
- Captar nous habitatges.  
- Crear o enfortir programes de mediació. 
- Crear o enfortir programes de mobilització o gestió d'habitatges amb finalitats socials 

impulsats des dels serveis municipals d'habitatge. 
- Facilitar l'accés dels arrendataris als habitatges o a evitar-ne la pèrdua.  
- Augmentar la confiança i l'interès dels propietaris en l'opció del lloguer assequible. 

 
3. El 22 de març de 2022, número de registre d’entrada E2022004322, la Diputació de 

Barcelona va notificar al Consell Comarcal del Vallès Oriental l’aprovació de la concessió del 
fons de prestació “Foment del lloguer i la gestió d’habitatge assequible” en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020- 2023, 
aprovada el 10 de març de 2022 per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 

 
L’import d’aquesta concessió és de dotze mil cinc-cents quaranta-cinc euros amb dotze 
cèntims (12.545,12 EUR) a justificar voluntàriament fins al 15 de novembre de 2022 i 
justificació final entre el 2 de gener de 2023 i el 31 de març de 2023. 
 

4. El 27 de març de 2019, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya vam formalitzar el conveni  de col·laboració i d’encàrrec de gestions relatiu a 
l’oficina comarcal d’habitatge, per a l’any 2019, prorrogat per a l’any 2022 el 9 de març de 
2022.   

 
5. El 27 de març de 2019, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Agència de l’Habitatge de 

Catalunya hem formalitzat el conveni  relatiu al programa de mediació per al lloguer social 
d’habitatges amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, prorrogat per a l’any 2022 el 9 de 
març de 2022.  

 
6. El 23 de novembre de 2016, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar les 

Bases reguladores generals de les subvencions del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 3 de gener de 2017. 

 
D’acord amb la Base 7 de les Bases reguladores generals les subvencions es poden destinar 
a algunes de les finalitats següents: 

a. ... 
b. ... 
c. ... 
d. ... 
e. ... 
f. ... 
g. ... 
h. ... 
i. ... 
j. Altres: qualsevol activitat que sigui complementària dels programes d'actuació 
comarcal. 

 
7. El 25 de maig de 2022, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental aprovà el Programa 

d’actuació comarcal, el qual diverses línies estratègiques que desenvolupen una sèrie de 
polítiques publiques. En relació amb l’habitatge s’hi preveu el següent:  



 

 

 
1. Donar continuïtat a l’Oficina Comarcal d’Habitatge. 
2. Donar continuïtat els serveis de tràmit que s’ofereixen als ajuntaments.  
3. Donar continuïtat els serveis cívics que s’ofereixen als ajuntaments. 
4. Desenvolupar els serveis de governança en aquells ajuntaments que ho sol·licitin.  
5. Polítiques sobre accés a l’habitatge i promoció de l’habitatge públic protegit, 
planificades i coordinades de forma supramunicipal al Vallès Oriental. 
6. Consolidar la borsa de lloguer assequible amb mesures de foment: subvencions de 
foment al lloguer i campanyes de comunicació entre d’altres. Promoure els lloguers compartits 
entre persones grans per tal de optimitzar recursos, compartir despeses i pal·liar la soledat no 
desitjada. Prova pilot amb persones grans.  
7. Consolidar l’assistència tècnica integral en matèria d’habitatge als ajuntaments que ho 
sol·licitin. 

 
8. Atesa la concessió “Foment del lloguer i la gestió d’habitatge assequible”  en el marc del 

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals per a l’any 2022, així com l’objecte d’aquesta i els 
antecedents descrits, des del Consell Comarcal del Vallès Oriental es considera pertinent la 
regulació d’unes bases per a concedir ajuts a persones propietàries d’habitatges desocupats 
o buits ubicats a municipis del Vallès Oriental, amb la finalitat de promoure l’adequació 
d’aquests habitatges i fomentar les condicions d’habitabilitat i accessibilitat i poder destinar-los 
al lloguer per mitjà del Programa de la Borsa de lloguer social de l’Oficina Comarcal 
d’Habitatge. 

 
La vigència d’aquestes bases específiques es limiten a la convocatòria de les subvencions de 
l’any 2022, i aquestes subvencions s’atorgaran en funció de la valoració que obtinguin les 
sol·licituds un cop aplicat els criteris objectius que estableixin les bases especifiques.  

 
 
Per tant, PROPOSO,      
 

1. Aprovar les bases reguladores especifiques per a l’atorgament de subvencions adreçades al 
foment del lloguer i l’habitatge assequible. 

 
2. Aprovar la convocatòria per a la concessió de les subvencions adreçades al foment del 

lloguer i habitatge assequible. 
 

3. Publicar les Bases reguladores específiques que s'aprovin en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona i al tauler d’anuncis del Consell Comarcal i fer una referència de l’anunci en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sotmetent-les a informació pública per un termini 
de 20 dies, d’acord amb el que preveu el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, transcorregut el qual sense que s’hagin 
presentat al·legacions quedaran definitivament aprovades i es publicarà la convocatòria. 

 
4. Autoritzar una despesa de dinou mil dos-cents seixanta-un euros amb vint-i-cinc cèntims 

(19.261,25 EUR) a càrrec de les aplicacions pressupostàries següents:  
 

35 15210 48026 per un import de  9.261,25 EUR del projecte 2020 3 HABIT 9 
35 15210 48001 per un import de 10.000,00 EUR del projecte 2022 3 HABIT 1” 

 

2. El 13 de juliol de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 
dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 
FONAMENTS DE DRET  

 
1. Les Bases reguladores generals de les subvencions del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental, aprovades el 23 de novembre de 2016 pel Ple del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 3 de gener de 
2017.  

 



 

 

2. El Programa d’Actuació Comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental aprovat pel 
Ple el 25 de maig de 2022.  

 
3. L’acord d’aprovació de la concessió del fons de prestació “Foment del lloguer i la gestió 

d’habitatge assequible” de la Junta de de Govern de la Diputació de Barcelona, de 10 
de març de 2022, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020- 2023. (exp. núm. 2021/21883). 

 
4. L’article 14.2.g) del Text refós de Llei de l’organització comarcal aprovada per Decret 

Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa al Ple d’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: 
 
1. Aprovar les Bases reguladores específiques per a l’atorgament de subvencions 

adreçades al foment del lloguer i l’habitatge assequible, d’acord amb el contingut 
següent: 

 
 
“BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS 
ADREÇADES AL FOMENT DEL LLOGUER I L’HABITATGE ASSEQUIBLE 

 
1. OBJECTE I FINALITAT 
 
L’objecte d’aquestes Bases específiques és regular la concessió de subvencions a persones 
físiques o jurídiques privades propietàries d’habitatges desocupats ubicats a municipis de la 
comarca del Vallès Oriental per tal de destinar-les al lloguer per mitjà del programa de la Borsa de 
lloguer social de l’Oficina comarcal d’habitatge del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
2. BENEFICIARIS  
 
Poden ser beneficiàries de la subvenció les persones físiques o jurídiques privades següents:  
 

a) Propietàries d’habitatges desocupats ubicats a municipis de la comarca del Vallès Oriental 
que reuneixin les condicions establertes a la base 16a, sempre que no es vegin afectades 
per cap  de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, sempre i quan posin l’habitatge en lloguer per mitjà de 
la borsa de mediació pel lloguer social de l’Oficina comarcal d’habitatge del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental. 
 

b) Propietàries d’habitatges ubicats a municipis de la comarca del Vallès Oriental que 
reuneixin les condicions establertes a la base 16a, sempre que no es vegin afectades per 
cap  de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, que ja estiguin destinats en el moment de la convocatòria de la 
subvenció al lloguer per mitjà del programa de la Borsa de lloguer social de l’Oficina 
comarcal d’habitatge del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 
S’exclouen expressament i no poden ser beneficiàries de la subvenció les persones físiques o 
jurídiques propietàries considerades com a grans tenidors d’habitatges a efectes de la Llei 24/2015, 
del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa 
energètica.   
 
 



 

 

3. VIGÈNCIA  
 
La vigència d’aquestes Bases específiques es limita a la convocatòria de les subvencions de l’any 
2022.  
 
4. FONAMENTACIÓ JURÍDICA PER A L’APROVACIÓ D’AQUESTES SUBVENCIONS 
 
1. El Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla al dret a l’habitatge, en referència als articles 15 i 

següents sobre l’objecte i regulació de la mediació per al lloguer social i la Xarxa de mediació 
per al lloguer social, que té com a objectiu principal facilitar l’accés a un habitatge de lloguer 
digne. Aquesta Xarxa esdevé un sistema de mediació en el mercat immobiliari amb l’objectiu 
d’augmentar l’oferta de lloguer a preus moderats i, alhora mobilitzar el parc de pisos 
desocupats nodrint-se d’habitatges nous o de segona ocupació per mitjà de la Borsa 
d’habitatge. 

 
2. El Reial decret 42/2022, de 18 de gener, pel qual s’aprova el Pla estatal per a l’accés a 

l’habitatge 2022-2025.  

 
3. L’acord d’aprovació de la concessió del fons de prestació “Foment del lloguer i la gestió 

d’habitatge assequible” de la Junta de de Govern de la Diputació de Barcelona, de 10 de març 
de 2022, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020- 2023. (exp. núm. 2021/21883). 

 
4. El Programa d’Actuació Comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental aprovat pel Ple el 

25 de maig de 2022.  
5. NORMATIVA APLICABLE 
 
En tot allò no regulat en aquestes Bases específiques i la corresponent convocatòria són 
d’aplicació les Bases reguladores generals de les subvencions del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, aprovades el 23 de novembre de 2016 pel Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 3 de gener de 2017.  
 
 
6. SOL·LICITUDS: FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ 
 
1. El termini de presentació de les sol·licituds s’inicia el dia següent a la data de publicació de la 

convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i acaba el 3 d’octubre de 2022. 
 

2. La sol·licitud s’ha de presentar al Registre del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
 

En el cas que el sol·licitant sigui persona física pot optar per presentar llur sol·licitud 
presencialment al Registre del Consell Comarcal del Vallès Oriental situat al carrer Miquel 
Ricomà núm. 46, o bé telemàticament mitjançant el tràmit d’instància genèrica disponible al 
web del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
En el cas que el sol·licitant sigui persona jurídica, la sol·licitud s’ha de presentar exclusivament 
de forma telemàtica mitjançant el tràmit d’instància genèrica disponible al web  del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental. 

 
3. La sol·licitud també es pot presentar en qualsevol de les maneres que preveu l’article 16.4 de la 

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 

 
4. En la sol·licitud s’hi ha d’incloure el conjunt de les actuacions dutes a terme en relació amb 

l’habitatge, no essent procedent la presentació fragmentada de les actuacions d’un mateix 
habitatge en més d’una sol·licitud. En el cas que es presenti de forma fragmentada en més 
d’una sol·licitud es valoraran de forma conjunta les sol·licituds presentades  en relació amb el 
mateix habitatge.   

 
5. A les sol·licituds s’hi ha d’adjuntar la documentació obligatòria següent, 



 

 

 
a) DNI/NIF de la persona propietària de l’habitatge.  
b) Escriptura pública on consti la propietat de l’immoble.  
c) Declaració responsable de la persona propietària de l’habitatge on consti el compromís 

de destinar l’habitatge al lloguer per mitjà del programa de la Borsa de lloguer social de 
l’Oficina comarcal d’habitatge del Consell Comarcal del Vallès Oriental, si resultés 
beneficiària de la subvenció, d’acord amb l’annex 1 d’aquestes Bases.  

d) Una relació-memòria classificada de les despeses efectuades, identificació del 
proveïdor, numero de document, import, concepte i data d'emissió de la factura i la 
indicació del motiu de cada actuació, d’acord amb l’annex 2 d’aquestes Bases.  

e) Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o 
amb eficàcia administrativa incorporats en la relació-memòria de l’apartat precedent i la 
documentació acreditativa del pagament. 

f) Declaració responsable conforme no és beneficiari de cap subvenció pel mateix 
concepte subvencionat per raó d’aquestes bases i la corresponent convocatòria, 
inclosa en el document de l’annex 1 d’aquestes Bases.  

g) Certificat de titularitat bancària del compte on, si és el cas, s’hagi d’ingressar la 
subvenció.  
 

 
7. CONSIGNACIO PRESSUPOSTARIA I IMPORT 

 
1. La consignació màxima del conjunt de les subvencions és de (19.261,25 EUR) a càrrec de les 

aplicacions pressupostàries del Pressupost general d’ingressos i despeses del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental següents:  

 
- 35 15210 48026 per un import de  9.261,25 EUR del projecte 2020 3 HABIT 9 
- 35 15210 48001 per un import de 10.000,00 EUR del projecte 2022 3 HABIT 1 

 
Les subvencions que es puguin concedir estan subjectes a limitació pressupostària, segons les 
disponibilitats econòmiques del Consell Comarcal del Vallès Oriental i no generen dret a 
continuïtat en l’assignació de finançament a les persones beneficiàries per exercicis 
successius. 

 
2. La quantia màxima de la subvenció per persona beneficiària s'estableix en funció de les 

despeses subvencionables del conjunt de les actuacions dutes a terme en relació amb 
l’habitatge.   

 
L’import màxim de la subvenció per persona/habitatge és en funció de l’import del conjunt de 
les actuacions dutes a terme en relació amb l’habitatge i correspon al 80% de les despeses 
subvencionables acceptades, IVA exclòs, amb un import màxim de 3.000 euros/habitatge, IVA 
exclòs.  

 
3. L’atorgament i l’import de la subvenció es determina en funció dels punts atorgats, la quantitat 

sol·licitada i la despesa elegible presentada, tenint en compte allò establert a l’apartat 
precedent.  

 
4. Una mateixa actuació o actuacions tan sols pot ser subvencionable una vegada, encara que 

hagi estat sol·licitada o sol·licitades per més d’una persona o més d’un cop.   
 

5. En el cas que es presentin dues o més sol·licituds en relació amb un habitatge, es valorarà 
exclusivament la primera sol·licitud.  

 
 
8. DESPESES SUBVENCIONABLES 

 
Les despeses subvencionables, que s’han de referir a factures emeses a l’any 2022, són les 
següents: 



 

 

a) Adequació de les peces i els elements que conformen l’habitatge per tal d’obtenir les 
condicions mínimes d’habitabilitat i les necessàries perquè pugui ser ocupat de manera 
immediata per un llogater.  

b) Les instal·lacions d’aigua, gas, inclosa la calefacció, electricitat i sanejament, per l’adequació 
de l’habitatge a la normativa. 

c) Arranjament de banys i cuines adaptant-los als mínims d’habitabilitat i a les condicions 
necessàries perquè l’habitatge pugui ser ocupat de manera immediata per un llogater.  

d) Millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic amb l’adaptació dels elements que conformen els 
tancaments de l’habitatge. 

e) Repàs dels elements de l’habitatge deteriorats per una manca de conservació  o manteniment: 
pintura, terres, fusteria interior i/o exterior, neteja inicial o final de l’habitatge o petites 
reparacions d’instal·lacions. 

f) Millora de l’accessibilitat interior de l’habitatge, com ara substitució de banyera per dutxa, 
eixamplament de portes, passadissos, habitacions, cambra higiènica o cuina, entre d’altres. 

g) Els honoraris facultatius per a l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat i/o del certificat d’eficiència 
energètica.  

h) Reparació o substitució de l’element del punt de cocció de la cuina, extracció de fums, i caldera 
per un altre element amb una millora de qualificació energètica.  

i) Tramitació del Butlletí elèctric de l’habitatge i contractació dels subministraments.  
No es poden incloure desperfectes o danys ocasionats per mal ús o mala fe. 
No són despeses subvencionables els tributs (impostos i taxes), com ara l'impost sobre el valor 
afegit (IVA), l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i les taxes que afectin les 
obres o els honoraris professionals, ni tampoc els aranzels.  
 
9. CRITERIS D’ATORGAMENT DE LES SUBVENCIONS 

 
Les subvencions s’atorgaran en funció de la valoració que obtinguin les sol·licituds un cop aplicats 
els criteris objectius següents:  
 
1. En funció de la línia d’actuació:  

a) Adequació de les peces i els elements que conformen l’habitatge per tal d’obtenir les 
condicions mínimes d’habitabilitat i les necessàries perquè pugui ser ocupat de manera 
immediata per un llogater. 3 punts  

b) Les instal·lacions d’aigua, gas, inclosa la calefacció, electricitat i sanejament, per 
l’adequació de l’habitatge a la normativa. 3 punts 

c) Arranjament de banys i cuines adaptant-los als mínims d’habitabilitat i a les condicions 
necessàries perquè l’habitatge pugui ser ocupat de manera immediata per un llogater. 3 
punts  

d) Millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic amb l’adaptació dels elements que conformen els 
tancaments de l’habitatge. 3 punts 

e) Repàs dels elements de l’habitatge deteriorats per una manca de conservació  o 
manteniment: pintura, terres, fusteria interior i/o exterior, neteja inicial o final de l’habitatge 
o petites reparacions d’instal·lacions. 2 punts 

f) Millora de l’accessibilitat interior de l’habitatge, com ara substitució de banyera per dutxa, 
eixamplament de portes, passadissos, habitacions, cambra higiènica o cuina, entre d’altres. 
2 punts 

g) Els honoraris facultatius per a l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat i/o del certificat 
d’eficiència energètica. 2 punts 

h) Reparació o substitució de l’element del punt de cocció de la cuina, extracció de fums, i 
caldera per un altre element amb una millora de qualificació energètica. 1 punt 

i) Tramitació del Butlletí elèctric de l’habitatge i contractació dels subministraments. 1 punt 
2. No es valorarà ni puntuarà més d’una actuació per línia d’actuació d’un mateix habitatge. 

 
10. ORDENACIÓ I INSTRUCCIÓ 

  
La instrucció del procediment de concessió de subvencions és responsabilitat de l'àrea o unitat 
administrativa que correspongui per raó de la matèria, sense perjudici de les delegacions que es 
considerin oportunes. 
 
11. COMISSIÓ QUALIFICADORA 



 

 

 
La comissions qualificadora de les subvencions està integrada pels membres següents:  

 
- El/la responsable de l’Oficina comarcal d’Habitatge del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 

que la presideix.  
- Un/a treballador/a de la intervenció del Consell Comarcal del Vallès Oriental, el qual té la 

condició de vocal.  
- Un/a treballador/a de l’àrea de serveis jurídics del Consell Comarcal del Vallès Oriental, el qual 

té la condició de vocal i alhora exerceix de secretari o secretària de la Comissió qualificadora. 
- Una persona tècnica de l’Oficina Comarcal d’Habitatge 
- Una persona administrativa de l’Oficina Comarcal d’Habitatge 

 
La Comissió ha d'analitzar i valorar les sol·licituds de subvenció  i emetre un informe sobre les 
propostes de les resolucions favorables o desfavorables.  

 
12. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ  

 
1. El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes Bases és el de 

concurrència competitiva, d’acord amb el que estableix la Base 12 de les Bases reguladores 
generals de les subvencions del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  

 
2. La comissió qualificadora examina i valora les sol·licituds que es presentin en el termini d’un 

mes a comptar des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds.  
 

3. El/La president de la comissió qualificadora en formularà la proposta de resolució. La proposta 
de resolució haurà d'indicar el sol·licitant o sol·licitants per als quals es proposa la concessió de 
subvenció, la quantia de la subvenció i també els sol·licitants als quals se'ls desestima 
motivadament.  

 
4. En el procés de valoració s'examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les 

sol·licituds presentades en el termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu a 
favor de la sol·licitud o sol·licituds que compleixin els requisits establerts i obtinguin, al mateix 
temps, una major puntuació en aplicació dels criteris de valoració que s’hi fixen.  

 
En el cas d’empat de puntuació entre sol·licituds tindrà preferència en l’atorgament de la 

subvenció aquella que abans s’hagi presentat en el registre del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental. En el cas que s’hagi d’esmenar la sol·licitud, es tindrà en compte a aquests efectes la 
data d’esmena de la sol·licitud.  

 
5. L’òrgan competent per a la concessió de les subvencions corresponent a aquestes Bases 

específiques és la presidència del Consell Comarcal del Vallès Oriental.   
 

6. No podran atorgar-se subvencions per quantia superior a la que es determina en aquestes 
bases.  

 
13. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
 
Per a l'efectivitat de la subvenció cal que aquesta i les condicions amb les quals s'ha concedit, 
siguin acceptades, sense reserves, pel beneficiari, en el termini de 10 dies hàbils en la forma que 
estableixi l'acord de concessió. 
 
Si el beneficiari no presentes la seva acceptació en el corresponent termini o formulés reserves 
respecte a aquesta, el Consell Comarcal del Vallès Oriental pot optar, discrecionalment, entre 
concedir un nou termini per a l'acceptació o considerar que el beneficiari ha renunciat a la 
subvenció. 
 
 
14. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ 
 



 

 

1. La justificació de la subvenció s’ha de fer en el moment de presentació de la sol·licitud, 
mitjançant la presentació de la documentació següent:  

 
a) Una relació-memòria classificada de les despeses efectuades, identificació del proveïdor, 

numero de document, import, concepte i data d'emissió de la factura i la indicació del motiu 
de cada actuació, d’acord amb l’annex 2 d’aquestes Bases.  

b) Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb 
eficàcia administrativa incorporats en la relació-memòria de l’apartat precedent i la 
documentació acreditativa del pagament. 

c) La declaració responsable conforme no és beneficiari de cap subvenció pel mateix 
concepte subvencionat per raó d’aquestes bases i la corresponent convocatòria, inclosa en 
el document de l’annex 1 d’aquestes Bases.  

 
2. En el cas que la sol·licitud de subvenció no inclogués la justificació en els termes indicats, el 

Consell Comarcal del Vallès Oriental requerirà a la persona sol·licitant perquè aporti la 
documentació que correspongui en un termini de 10 dies hàbils, amb la indicació que, si no ho 
fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, prèvia resolució de la presidència del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o normativa 
que la substitueixi. 

 
 
15. OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI 

 
Són obligacions del beneficiari :  
 

a) Les previstes a la Base 20 de les Bases reguladores generals de les subvencions del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

b) Mantenir l’habitatge en lloguer a través de la Borsa de mediació pel lloguer social del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental en les condicions que s’estableixen a la base 16a per 
un període mínim de 5 anys comptadors a partir de la resolució d’atorgament de la 
subvenció.  

c) Acceptar el preu de l’arrendament proposat per l’Oficina Comarcal d’Habitatge i formalitzar 
el contracte d’arrendament amb els candidats proposats de la Borsa de mediació de lloguer 
social del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  

 
16. CONDICIONS DE L’HABITATGE  
 
Les condicions que ha de tenir l’habitatge són les següents:  
 
a) Que l’habitatge estigui ubicat a la comarca del Vallès Oriental, tret d’aquells municipis que 

disposen del programa de la xarxa de mediació pel lloguer social al seu municipi, com ara 
Caldes de Montbui, Granollers, Mollet del Vallès, Montornès del Vallès, Parets del Vallès i Sant 
Celoni.  

b) Que sigui un habitatge que provingui del mercat lliure o de protecció oficial amb la preceptiva 
autorització per arrendar. 
 

c) Que disposi de la cèdula d’habitabilitat i el certificat d’eficiència energètica, o bé per ambdós 
casos que reuneixi les condicions necessàries per a llur obtenció.  
 

17. MESURES DE GARANTIA  
 

No s’exigeixen mesures de garanties a constituir a favor de l’òrgan concedent.  
 
18. PAGAMENT 

 
El pagament de les subvencions s’ha de fer una vegada justificada i atorgada en els termes 
establerts en aquestes Bases sempre i quan la persona beneficiària hagi acceptat la subvenció en 
els termes establerts a la base 13a.  

 



 

 

 
19. PUBLICACIÓ DE L’EXTRACTE DE LA CONVOCATÒRIA  

 
La publicació de l’extracte de la convocatòria de les subvencions regulades en aquestes Bases 
específiques es farà en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i allà on s’escaigui 
normativament. 
 
20. COMPATIBILITAT  

 
Les subvencions regulades en aquestes Bases no són compatibles amb altres subvencions, 
ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o 
ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals. 
 
21. INCOMPLIMENTS  
 
L’incompliment de les condicions i obligacions establertes en aquestes Bases comporta el 
reintegrament íntegre de la subvenció.  
 
22. PUBLICITAT, MESURES DE DIFUSIÓ 
 
No n’hi ha.  



 

 

 
ANNEX 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANNEX 2  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
“ 

 
2. Aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions adreçades al foment del 

lloguer i l’habitatge assequible, d’acord amb les Bases específiques esmentades en 
l’epígraf precedent.  
 

3. Publicar les Bases reguladores de l’epígraf segon precedent en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i al tauler d’anuncis del Consell Comarcal i fer una referència 
de l’anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sotmetent-les a 
informació pública per un termini de 20 dies, d’acord amb el que preveu el Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 



 

 

dels ens locals, transcorregut el qual sense que s’hagin presentat al·legacions 
quedaran definitivament aprovades i es publicarà la convocatòria.  
 

4. Autoritzar una despesa de dinou mil dos-cents seixanta-un euros amb vint-i-cinc 
cèntims (19.261,25 EUR) a càrrec de les aplicacions pressupostàries del Pressupost 
general d’ingressos i despeses del Consell Comarcal del Vallès Oriental següents:  

 

- 35 15210 48026 per un import de  9.261,25 EUR del projecte 2020 3 HABIT 9 
- 35 15210 48001 per un import de 10.000,00 EUR del projecte 2022 3 HABIT 1” 

 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 10.23 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 30 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
8. Aprovar el conveni de col·laboració en matèria d’habitatge amb l’Ajuntament de 
Canovelles. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea d’Habitatge, de 13 de juliol de 2022, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 29 de juny de 2022, la cap de Serveis Personals del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental, senyora Josefa Recio Corral, ha emès l’informe següent: 
 
“ 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 23 de novembre de 2016 el Ple del Consell Comarcal va acordar aprovar la creació de l’Oficina 

comarcal d’habitatge del Vallès Oriental (en endavant OCH) amb una cartera de serveis que 
inclou:  

 
a) Serveis de tràmit: aquells serveis d’assessorament, de gestió i tramitació d’ajuts socials.  
b) Serveis cívics: aquells serveis d’assistència i assessorament tècnic-jurídic adreçats a la 

ciutadania i als ens locals.  
c) Governança: assistència i assessorament en el desenvolupament de polítiques públiques 

d’habitatge.  
 

2. El 6 de maig de 2022, registre d’entrada núm. E2022006499, l’Ajuntament de Canovelles va 
manifestar la seva voluntat de subscriure conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental i l’Ajuntament en matèria d’habitatge per a la prestació dels serveis en matèria 
d’habitatge i l’assistència en el desenvolupament de polítiques públiques que ofereix l’OCH. 

 
3. L’aportació econòmica establerta per a aquesta formalització s’ha determinat segons el tram de 

població del municipi contractant, tal i com consta en el Fons per l’Habitatge gestionat pel Consell 
Comarcal, i que en aquest cas correspon a un import de sis mil tres-cents setanta-cinc euros 
(6.375,00 EUR) per a l’any 2022, tenint en compte que la vigència del conveni s’inicia l’1 d’octubre 
de 2022, i a un import de vint-i-cinc mil cinc-cents euros (25.500 EUR), per a la resta d’anualitats. 

 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració en matèria d’habitatge amb 

l’Ajuntament Canovelles d’acord amb les condicions específiques següents:  
 

Objecte: aquest conveni tindrà per objecte establir la relació, les obligacions, la coordinació i la 



 

 

cooperació entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Canovelles per a la 
prestació dels serveis en matèria d’habitatge, i l’assistència en el desenvolupament de polítiques 
públiques d’habitatge que ofereix l’Oficina d’Habitatge del Vallès Oriental.  
 
Serveis d’assistència: per raó d’aquest conveni el Consell Comarcal del Vallès Oriental prestarà 
a l’Ajuntament Canovelles els serveis que ofereix l’Oficina d’Habitatge del Vallès Oriental. 

 
Import:  
 
El cost anual corresponent al conveni de col·laboració és de vint-i-cinc mil cinc-cents euros 
(25.500 EUR).  
 
Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, l’import 
que ha d’abonar l’Ajuntament al Consell Comarcal s’actualitzarà successivament d’acord amb la 
variació salarial dels empleats públics prevista pels pressupostos generals de l’Estat 
corresponents a cada exercici. 

 
L’Ajuntament hauria d’abonar al Consell Comarcal la quantitat esmentada en els punts 1 i 2 per 
meitats iguals abans del 30 de setembre i del 28 de febrer de cada anualitat. 

 
 

Vigència: des de l’1 d’octubre de 2022 fins al 30 de setembre de 2026. Es proposa incloure la 
possibilitat de prorrogar el conveni per un període de quatre anys més.  
 

2. Reconèixer el dret de sis mil tres-cents setanta-cinc euros  (6.375 EUR) a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 35 46245 del pressupost general d’ingressos i despeses del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, corresponent al període de l’1 d’octubre de 2022 al 31 de desembre de 2022.  

 
3. Anotar el compromís d’ingrés futur de l’import de vint-i-cinc mil cinc-cents euros (25.500 EUR) a 

càrrec de l’aplicació pressupostària 35 46245 del pressupost general d’ingressos i despeses del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, corresponent al període de l’1 de gener de 2023 al 31 de 
desembre de 2023.   

 
4. Anotar el compromís d’ingrés futur de l’import de vint-i-cinc mil cinc-cents euros (25.500 EUR) a 

càrrec de l’aplicació pressupostària 35 46245 del pressupost general d’ingressos i despeses del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, corresponent al període de l’1 de gener de 2024 al 31 de 
desembre de 2024.   

 
5. Anotar el compromís d’ingrés futur de l’import de vint-i-cinc mil cinc-cents euros (25.500 EUR) a 

càrrec de l’aplicació pressupostària 35 46245 del pressupost general d’ingressos i despeses del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, corresponent al període de l’1 de gener de 2025 al 31 de 
desembre de 2025.   

 
6. Anotar el compromís d’ingrés futur de l’import de dinou mil cent vint-i-cinc euros  (19.125 EUR) a 

càrrec de l’aplicació pressupostària 35 46245 del pressupost general d’ingressos i despeses del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, corresponent al període de l’1 de gener de 2026 al 30 de 
setembre de 2026.”  

 

2. El 13 de juliol de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 
dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 26 del Text refós de l’Estatut d’Autonomia de 2006 reconeix que les persones 

que no disposen dels recursos suficients tenen dret a accedir a un habitatge digne, per a 
la qual cosa els poders públics han d'establir per llei un sistema de mesures que 
garanteixi aquest dret, amb les condicions que determinen les lleis. 

 



 

 

2. L’article 66.3.d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, preveu que el municipi té competències 
pròpies en la promoció i la gestió d'habitatges. 

 
3. L’article 71.1.d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

estableix que per a la gestió dels seus interessos, el municipi també pot exercir activitats 
complementàries de les pròpies d'altres administracions públiques i, en particular, les 
relatives a l'habitatge. 

 
D’altra banda, l’article 71.2 d’aquesta norma preveu que per a la realització d'aquestes 
activitats, els municipis poden exercir les potestats d'execució que no estiguin atribuïdes 
per la legislació a altres administracions públiques, inclosa, si s'escau, la de dictar 
reglaments interns d'organització dels serveis corresponents. 

 
4. L’article 25.2 a) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Règim Local 

preveu que el municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de 
la legislació de l’Estat i de les comunitats autònomes, la promoció i gestió de l’habitatge 
de protecció pública amb criteris de sostenibilitat financera i conservació i rehabilitació de 
l’edificació.  

 
5. L’article 8.1 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, preveu que els 

ens locals, sota el principi d'autonomia per a la gestió de llurs interessos, exerceixen les 
competències d'habitatge d'acord amb el que estableixen la legislació de règim local, la 
legislació urbanística i aquesta llei, sens perjudici de la capacitat de subscriure convenis i 
concertar actuacions amb altres administracions i agents d'iniciativa social i privada que 
actuen sobre el mercat d'habitatge protegit i lliure. 
 

6. L’article 8.3 de la Llei del dret a l'habitatge, preveu que els ens locals que, per llur 
dimensió o per manca de recursos, no puguin exercir plenament les competències en 
matèria d'habitatge poden sol·licitar a les administracions d'àmbit territorial superior la 
prestació d'assistència tècnica, financera i jurídica. 
 

7. L’article 25 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 preveu que correspon a la 
comarca l’exercici de les competències següents:  
 
“a) Les que li atribueix aquesta Llei en matèria de cooperació, assessorament i 
coordinació dels ajuntaments, d'acord amb el que estableix l'article 28. 
b) Les que li atribueixin les lleis del Parlament. L'atribució de competències per lleis 
sectorials s'ha de fer tenint en compte la tipologia de les comarques, sens perjudici de 
l'atribució directa de competències als ajuntaments dels municipis que compleixin els 
requisits mínims de població, capacitat econòmica o capacitat de gestió, d'acord amb els 
criteris objectius que estableixin les mateixes lleis sectorials. 
c) Les que li deleguin o li encarreguin de gestionar l'Administració de la Generalitat, la 
diputació corresponent, els municipis, les mancomunitats i les comunitats de municipis, i 
les organitzacions associatives d'ens locals regulades pels títols X i XI del 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. Les delegacions o els encàrrecs de gestió han d'anar 
acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a exercir-los.” 
 

8. L’article 28 del Text refós de la llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat per 
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix que correspon a les comarques 
prestar assistència tècnica i jurídica als municipis. 
 



 

 

9. L’article 85 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que correspon a la comarca l’adequada 
prestació dels serveis municipals en el territori de la comarca i l’exercici de les 
competències municipals, en els termes establerts per la Llei d’organització comarcal de 
Catalunya i per la legislació de règim local.  
 

10. El conveni  de col·laboració i d’encàrrec de gestions relatiu a l’oficina comarcal 
d’habitatge, per a l’any 2019, formalitzat el 27 de març de 2019 entre el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, la pròrroga del qual 
s’ha formalitzat el 9 de març de 2022.   
 

11. El conveni relatiu al programa de mediació per al lloguer social d’habitatges amb 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per a l’any 2019, formalitzat el 27 de març de 
2019 entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, la pròrroga del qual per a l’any 2022 s’ha formalitzat el 9 de març de 2022. 
 

12. El conveni entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i la Diputació de Barcelona 
formalitzat el 13 de novembre de 2015 el qual té per objecte regular la col·laboració de 
les parts en relació amb l’acollida del Servei d’Intermediació pels Deutes de l’Habitatge 
(SIDH) i l’establiment d’un Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC) associat al SIDH. La 
vigència d’aquest conveni s’estén des de la seva data de signatura fins a l’extinció del 
conveni de col·laboració subscrit entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i la 
Diputació de Barcelona, per el funcionament del SIDH. 

 
13. L’acord de 23 de novembre de 2016 del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental 

d’aprovació de la creació l’Oficina d’Habitatge del Vallès Oriental amb els serveis de 
tràmit, cívics i de governança. En aquest sentit es transcriuen els serveis de tràmit i 
cívics: 

 
A) Serveis de tràmit: són aquells serveis d’assessorament, de gestió i tramitació d’ajuts 

socials, que inclouen entre d’altres: 
 

i. Gestió i avaluació dels estudis o informes tècnics previs de reforma d’edificis o 
habitatges, per a les quals es sol·licitin ajuts. 

ii. Gestió i tramitació d’ajuts i assessorament tècnic per a la rehabilitació d’edificis i 
habitatges. 

iii. Gestió i tramitació de prestacions per al pagament del lloguer. 
iv. Gestió i tramitació de sol·licituds de cèdules d’habitabilitat. 
v. Tramitació de prestacions econòmiques d’urgència especial per a l’habitatge. 
vi. Assessorament per al desenvolupament de les polítiques d’habitatge que vulguin 

concertar els diferents ajuntaments de la comarca, pel qual resulta necessària 
l’elaboració de plans locals d’habitatge on es reflecteixi el diagnòstic sobre les 
necessitats i les mesures que s’han d’adoptar per a aconseguir els objectius 
perseguits. 

vii. Assistència als municipis de la comarca per al desenvolupament dels instruments 
adreçats al foment de la conservació i la rehabilitació del parc d’habitatges, amb 
la finalitat d’exigir el compliment de les condicions de funcionalitat, seguretat, 
salubritat i sostenibilitat dels habitatges promovent les possibles accions 
orientades a la introducció de criteris de cohesió social, ambiental i d’eficiència 
ecològica en el procés d’edificació, conservació i rehabilitació del parc immobiliari. 

 
B) Serveis cívics: són aquells serveis d’assistència i assessorament tècnic-jurídic 

adreçats als ens locals per a dur a terme: 
 



 

 

i. Assessorament i mediació de consum en termes hipotecaris. 
ii. Assessorament i mediació sobre deutes hipotecari i de lloguer. 
iii. Assessorament jurídic en els processos d’execució hipotecària I desnonaments. 
iv. Assessorament i tramitació dels expedients per la Mesa de valoració per a 

situacions d’emergències econòmiques i socials. 
v. Assessorament a la xarxa de municipis de la comarca en el desenvolupament de 

la protecció pública de l’habitatge, que inclou tant polítiques orientades a 
l’obtenció d’habitatge amb protecció oficial com d’altres actuacions susceptibles 
d’ésser protegides, regulades als plans d’habitatge, o com les relatives a la 
mediació en l’àmbit del lloguer social, potenciant l’aportació d’habitatges privats 
cap a aquest objectiu, afavorint així la inserció social i evitant desnonaments 
socialment no acceptables. 

vi. Assessorament i assistència tècnic-jurídica als ens locals per a garantir el 
compliment dels mecanismes establerts per a la resolució de les situacions de 
sobreendeutament del deute hipotecari, amb l’objectiu de garantir el manteniment 
de l’habitatge o el possible reallotjament a famílies en risc d’exclusió residencial. 

vii. Assessorament tècnic-jurídic als ens locals en matèria de pobresa energètica per 
a l’aplicació dels drets de les persones en situació de vulnerabilitat econòmica, 
desenvolupant els mecanismes existents per a evitar la interrupció dels 
subministraments bàsics per impagaments a les persones referenciades. 

 
14. 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.  

 
15. 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 determina que 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. 

 
16. 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. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració en matèria d’habitatge 

amb l’Ajuntament de Canovelles, d’acord amb el redactat següent:  
 

“REUNITS 
 

D’una part, el senyor Francesc Juzgado Mollá, conseller delegat de l’Àrea d’Habitatge del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, assistit per la secretària accidental de la corporació, la senyora 
Núria Caellas i Puig.  
 
I de l’altra, el senyor Emiliano Cordero Soria, alcalde de l’Ajuntament de Canovelles, assistit pel 
secretari de la corporació, el senyor Josep Berdagué Pujol. 

 



 

 

 
INTERVENEN 

 
El conseller delegat del Consell Comarcal del Vallès Oriental per raó del Decret de Presidència 
núm. 2019PRES000203, de 19 de juliol de 2019.   
 
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. 
 
Els secretaris també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 3.2.i del Reial 
Decret 128/2018, de 16 de març, que 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 aquest conveni, i 

 
EXPOSEN 

 
1. Que l’article 26 del Text refós de l’Estatut d’Autonomia de 2006 reconeix que les persones que no 

disposen dels recursos suficients tenen dret a accedir a un habitatge digne, per a la qual cosa els 
poders públics han d'establir per llei un sistema de mesures que garanteixi aquest dret, amb les 
condicions que determinen les lleis. 

 
2. Que l’article 66.3.d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, preveu que el municipi té competències pròpies en la 
promoció i la gestió d'habitatges. 

 
3. Que l’article 71.1.d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix que 

per a la gestió dels seus interessos, el municipi també pot exercir activitats complementàries de 
les pròpies d'altres administracions públiques i, en particular, les relatives a l'habitatge. 

 
D’altra banda, l’article 71.2 d’aquesta norma preveu que per a la realització d'aquestes activitats, 
els municipis poden exercir les potestats d'execució que no estiguin atribuïdes per la legislació a 
altres administracions públiques, inclosa, si s'escau, la de dictar reglaments interns d'organització 
dels serveis corresponents. 

 
4. Que l’article 25.2 a) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Règim Local 

preveu que el municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la 
legislació de l’Estat i de les comunitats autònomes, la promoció i gestió de l’habitatge de protecció 
pública amb criteris de sostenibilitat financera i conservació i rehabilitació de l’edificació.  

 
5. Que l’article 8.1 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, preveu que els ens 

locals, sota el principi d'autonomia per a la gestió de llurs interessos, exerceixen les competències 
d'habitatge d'acord amb el que estableixen la legislació de règim local, la legislació urbanística i 
aquesta llei, sens perjudici de la capacitat de subscriure convenis i concertar actuacions amb 
altres administracions i agents d'iniciativa social i privada que actuen sobre el mercat d'habitatge 
protegit i lliure. 
 

6. Que l’article 8.3 de la Llei del dret a l'habitatge, preveu que els ens locals que, per llur dimensió o 
per manca de recursos, no puguin exercir plenament les competències en matèria d'habitatge 
poden sol·licitar a les administracions d'àmbit territorial superior la prestació d'assistència tècnica, 
financera i jurídica. 
 

7. Que l’article 25 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 preveu que correspon a la comarca l’exercici de 
les competències següents:  
 
“a) Les que li atribueix aquesta Llei en matèria de cooperació, assessorament i coordinació dels 
ajuntaments, d'acord amb el que estableix l'article 28. 



 

 

b) Les que li atribueixin les lleis del Parlament. L'atribució de competències per lleis sectorials s'ha 
de fer tenint en compte la tipologia de les comarques, sens perjudici de l'atribució directa de 
competències als ajuntaments dels municipis que compleixin els requisits mínims de població, 
capacitat econòmica o capacitat de gestió, d'acord amb els criteris objectius que estableixin les 
mateixes lleis sectorials. 
c) Les que li deleguin o li encarreguin de gestionar l'Administració de la Generalitat, la diputació 
corresponent, els municipis, les mancomunitats i les comunitats de municipis, i les organitzacions 
associatives d'ens locals regulades pels títols X i XI del 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. Les delegacions o 
els encàrrecs de gestió han d'anar acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per 
a exercir-los.” 
 

8. Que l’article 28 del Text refós de la llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat per 
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix que correspon a les comarques prestar 
assistència tècnica i jurídica als municipis. 
 

9. Que l’article 85 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que correspon a la comarca l’adequada prestació 
dels serveis municipals en el territori de la comarca i l’exercici de les competències municipals, en 
els termes establerts per la Llei d’organització comarcal de Catalunya i per la legislació de règim 
local.  
 

10. Que el 27 de març de 2019, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya vam formalitzar el conveni  de col·laboració i d’encàrrec de gestions relatiu a l’oficina 
comarcal d’habitatge, per a l’any 2019, prorrogat per a l’any 2022 el 9 de març de 2022.   

 
11. Que el 27 de març de 2019, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Agència de l’Habitatge de 

Catalunya hem formalitzat el conveni  relatiu al programa de mediació per al lloguer social 
d’habitatges amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, prorrogat per a l’any 2022 el 9 de març 
de 2022.  
 

12. Que el 13 de novembre de 2015, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i la Diputació de 
Barcelona vàrem formalitzar un conveni el qual té per objecte regular la col·laboració de les parts 
en relació amb l’acollida del Servei d’Intermediació pels Deutes de l’Habitatge (SIDH) i 
l’establiment d’un Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC) associat al SIDH. La vigència d’aquest 
conveni s’estén des de la seva data de signatura fins a l’extinció del conveni de col·laboració 
subscrit entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i la Diputació de Barcelona, per el 
funcionament del SIDH. 
 

13. Que el 23 de novembre de 2016 el Ple del CONSELL COMARCAL va acordar aprovar la creació 
l’Oficina d’Habitatge del Vallès Oriental amb els serveis de tràmit, cívics i de governança que es 
transcriuen a continuació: 

 
A) Serveis de tràmit: són aquells serveis d’assessorament, de gestió i tramitació d’ajuts socials, 

que inclouen entre d’altres: 
 

i. Gestió i avaluació dels estudis o informes tècnics previs de reforma d’edificis o habitatges, 
per a les quals es sol·licitin ajuts. 

ii. Gestió i tramitació d’ajuts i assessorament tècnic per a la rehabilitació d’edificis i 
habitatges. 

iii. Gestió i tramitació de prestacions per al pagament del lloguer. 
iv. Gestió i tramitació de sol·licituds de cèdules d’habitabilitat. 
v. Tramitació de prestacions econòmiques d’urgència especial per a l’habitatge. 
vi. Assessorament per al desenvolupament de les polítiques d’habitatge que vulguin 

concertar els diferents ajuntaments de la comarca, pel qual resulta necessària l’elaboració 
de plans locals d’habitatge on es reflecteixi el diagnòstic sobre les necessitats i les 
mesures que s’han d’adoptar per a aconseguir els objectius perseguits. 

vii. Assistència als municipis de la comarca per al desenvolupament dels instruments 
adreçats al foment de la conservació i la rehabilitació del parc d’habitatges, amb la finalitat 
d’exigir el compliment de les condicions de funcionalitat, seguretat, salubritat i 



 

 

sostenibilitat dels habitatges promovent les possibles accions orientades a la introducció 
de criteris de cohesió social, ambiental i d’eficiència ecològica en el procés d’edificació, 
conservació i rehabilitació del parc immobiliari. 

 
B) Serveis cívics: són aquells serveis d’assistència i assessorament tècnic-jurídic adreçats als 

ens locals per a dur a terme: 
 
i. Assessorament i mediació de consum en termes hipotecaris. 
ii. Assessorament i mediació sobre deutes hipotecari i de lloguer. 
iii. Assessorament jurídic en els processos d’execució hipotecària I desnonaments. 
iv. Assessorament i tramitació dels expedients per la Mesa de valoració per a situacions 

d’emergències econòmiques i socials. 
v. Assessorament a la xarxa de municipis de la comarca en el desenvolupament de la 

protecció pública de l’habitatge, que inclou tant polítiques orientades a l’obtenció 
d’habitatge amb protecció oficial com d’altres actuacions susceptibles d’ésser protegides, 
regulades als plans d’habitatge, o com les relatives a la mediació en l’àmbit del lloguer 
social, potenciant l’aportació d’habitatges privats cap a aquest objectiu, afavorint així la 
inserció social i evitant desnonaments socialment no acceptables. 

vi. Assessorament i assistència tècnic-jurídica als ens locals per a garantir el compliment 
dels mecanismes establerts per a la resolució de les situacions de sobreendeutament del 
deute hipotecari, amb l’objectiu de garantir el manteniment de l’habitatge o el possible 
reallotjament a famílies en risc d’exclusió residencial. 

vii. Assessorament tècnic-jurídic als ens locals en matèria de pobresa energètica per a 
l’aplicació dels drets de les persones en situació de vulnerabilitat econòmica, 
desenvolupant els mecanismes existents per a evitar la interrupció dels subministraments 
bàsics per impagaments a les persones referenciades. 

 
C) Governança: assistència i assessorament en el desenvolupament de polítiques públiques 

d’habitatge mitjançant les accions següents: 
 

i. Donar suport en la presa de decisions als responsables polítics i als agents socials i 
econòmics, mitjançant la recerca i el tractament de les dades, així com l’elaboració i la 
tramesa de diferents informacions i documents. 

ii. Fomentar acords de col·laboració amb el Deganat del partit judicial de Granollers i Mollet 
del Vallès per poder acompanyar en el procés d’execució hipotecària i de desnonament 
als usuaris afectats de la comarca així com als professionals públics implicats en 
l’acompanyament d’aquestes famílies. 

iii. Foment de la signatura del Protocol d’execució de diligències de llançament als partits 
judicials de Catalunya. 

iv. Assistència i assessorament tècnic-jurídic als ens locals de la comarca per a 
desenvolupar instruments dirigits a evitar la desocupació injustificada permanent 
dels habitatges en àmbits d’acreditada necessitat i incorporar-los al mercat 
immobiliari mitjançant tècniques de foment o d’intervenció administrativa; sense 
menysprear els casos de possible sobreocupació dels habitatges i infrahabitatges, 
lluitant contra l’activitat empresarial i lucrativa de convertir il·legalment els 
habitatges en allotjaments turístics, precaris, sobreocupats i sotmesos a preus 
abusius. 

v. Assistència i assessorament tècnic-jurídic en l’aplicació dels règims sancionadors 
establerts per a la vulneració dels deures inherents a la condició de propietaris 
d’habitatges, així com dels agents que vulneren la funció social de la propietat. 

vi. Assessorament i assistència tècnic-jurídica als ens locals per al desenvolupament de les 
mesures previstes legalment dirigides a garantir la funció social de la propietat 

vii. Assistència i assessorament tècnic-jurídic als ens locals de la comarca per a la correcta 
promoció de l’exercici de les seves competències sobre la matèria d’habitatge en el marc 
de llur autonomia, amb la coordinació imprescindible de llur actuació amb els interessos 
supralocals. 

viii. Creació d’un espai de treball formatiu dirigit als professionals dels ajuntaments en matèria 
d’habitatge. 

ix. Taula de coordinació comarcal pel dret de l’habitatge. 
x. Xarxa comarcal d’habitatge 



 

 

 
14. Els serveis i l’assistència en el desenvolupament de les polítiques públiques d’habitatge que 

ofereix l’Oficina d’Habitatge del Vallès Oriental es financen per mitjà del Fons per l’Habitatge que 
gestiona el CONSELL COMARCAL i que es nodreix de les aportacions següents:  
 
a. Les aportacions dels ajuntaments que formalitzin convenis amb el CONSELL COMARCAL de 

naturalesa anàloga a aquest, d’acord amb el detall següent:  
 

i. Pels municipis de fins a 5.000 habitants, una aportació anual de 5.250 euros 
anuals.  

ii. Pels municipis de 5.001 a 10.000 habitants, una aportació anual de 10.200 euros 
anuals.  

iii. Pels municipis de 10.001 a 15.000 habitants, una aportació anual de 15.300 
euros anuals.  

iv. Pels municipis de 15.001 a 20.000 habitants, una aportació anual de 25.500 
euros anuals.  

 
Per a la definició d’aquests trams s’ha tingut en compte el finançament que actualment rep el 

CONSELL COMARCAL de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i de la Diputació de 
Barcelona en virtut dels convenis de col·laboració previstos en els expositius, desè, onzè i 
dotzè d’aquest conveni. 

 
b. Les aportacions, les subvencions o les donacions que les persones físiques o jurídiques de 

dret públic o de dret privat facin al CONSELL COMARCAL o a l’AJUNTAMENT, a favor dels 
sosteniment del Fons de l’Habitatge o les que facin aquests mateixos. 

 
15. Que 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.  

 
16. Que 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 determina que 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. Que 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. Que l’Ajuntament de Canovelles, en endavant l’AJUNTAMENT, té interès en què el Consell 

Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, li presti els serveis oferts 
per l’Oficina d’Habitatge del Vallès Oriental.  

 
D’acord amb les manifestacions exposades, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen 
interès a subscriure aquest conveni per regular la prestació dels serveis esmentats, que subjecten 
en els següents 

 
PACTES 

 
Primer. Objecte 
 
Aquest conveni té per objecte establir la relació, les obligacions, la coordinació i la cooperació entre el 
CONSELL COMARCAL i L’AJUNTAMENT per a la prestació dels serveis en matèria d’habitatge i 
l’assistència en el desenvolupament de polítiques públiques d’habitatge que ofereix l’Oficina 
d’Habitatge del Vallès Oriental.  
 



 

 

Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL 
 
Per raó d’aquest conveni el CONSELL COMARCAL contrau les obligacions següents: 
 
a) Prestar a l’AJUNTAMENT els serveis i l’assistència en el desenvolupament de polítiques 

públiques d’habitatge que ofereix l’Oficina d’Habitatge del Vallès Oriental, que es detallen a 
l’expositiu 13è, apartats A, B i C.  

 
b) Tractar les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó de la prestació d’aquest servei 

d’acord amb les previsions 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) (DOUE 4.5.2016) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, o la normativa que els 
substitueixi. 

 
c) Convocar, participar i promoure el funcionament de la Comissió de seguiment.  

 
d) Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni.   
 
 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
L’AJUNTAMENT s’obliga a: 
 

a) Consignar en els seus pressupostos les dotacions necessàries per a finançar els serveis i 
l’assistència en el desenvolupament polítiques públiques d’habitatge objecte d’aquest conveni i 
acreditar aquesta circumstància amb un certificat. 

 
b) Fer l’aportació anual al Fons per l’Habitatge prevista al pacte cinquè d’aquest conveni en la forma i 

els terminis que s’hi estableixen.   
 

c) Facilitar totes aquelles dades necessàries al CONSELL COMARCAL, d’acord amb la normativa de 
protecció de dades per a la prestació dels serveis objecte d’aquest conveni, en qualitat 
l’AJUNTAMENT de responsable del tractament. 

 
d) Conservar i posar a disposició del CONSELL COMARCAL tota aquella informació o documentació 

que es requereixi en relació amb la gestió i prestació dels serveis convinguts.  
 

e) Col·laborar i participar amb el CONSELL COMARCAL en tot allò que se’l requereixi en relació amb 
la prestació dels serveis convinguts. 

 
f) Participar en la Comissió de seguiment que preveu aquest conveni.  

 
g) Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni. 

 
Quart. Modificació dels serveis de l’Oficina d’Habitatge del Vallès Oriental 
  
1. El CONSELL COMARCAL pot acordar la modificació, la inclusió o la supressió dels serveis que 

ofereix l’Oficina d’Habitatge del Vallès Oriental.  
 

2. La modificació, la inclusió o la supressió dels serveis que ofereix l’Oficina d’Habitatge del Vallès 
Oriental comporta la modificació d’aquest conveni mitjançant una addenda que inclogui l’abast i 
els efectes d’aquesta. 

 
Cinquè. L’aportació municipal al fons per l’habitatge 

 
1. L’AJUNTAMENT aporta anualment al fons per l’habitatge la quantitat de vint-i-cinc mil cinc-cents 

euros (25.500 EUR), en la forma i terminis següents: 
 



 

 

i. Un primer pagament de dotze mil set-cents cinquanta euros (12.750 EUR) no més enllà del 
31 de gener de l’anualitat respectiva.  

ii. Un segon pagament de dotze mil set-cents cinquanta euros (12.750 EUR) no més enllà del 31 
de juliol de l’anualitat respectiva.  

 
A partir de la segona anualitat del conveni, l’aportació anual de l’AJUNTAMENT al fons per 

l’habitatge s’actualitzarà successivament d’acord amb la variació salarial dels empleats públics 
prevista pels pressupostos generals de l’Estat corresponents a cada exercici. 

 
2. Nogensmenys, per a l’any 2022, tenint en compte la data d’inici dels efectes d’aquest conveni 

prevista al pacte setè, l’AJUNTAMENT aporta al fons per l’habitatge la quantitat de sis mil tres-
cents setanta-cinc euros (6.375 EUR), no més enllà d’un mes comptador a partir de la signatura 
d’aquest conveni.   

 
3. L’AJUNTAMENT s’ha de fer càrrec dels interessos de demora i/o de les despeses financeres i/o 

de finançament que li ocasioni al CONSELL COMARCAL els seus possibles retards en el 
pagament del servei.  

 
4. El CONSELL COMARCAL iniciarà l’expedient de compensació, de conformitat amb el que preveu 

la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del CONSELL COMARCAL per raó 
d’aquest conveni.  

 
Sisè. Comissió de seguiment 
 
1. L’AJUNTAMENT participa en el servei i les altres actuacions mitjançant una comissió integrada 

pels membres següents:  
 
a) El president o presidenta del CONSELL COMARCAL que la presideix, o en el seu defecte 

el/la gerent del CONSELL COMARCAL.  
 

b) L’alcalde o alcaldessa de l’AJUNTAMENT, o en el seu defecte el regidor o regidora de l’àrea a 
la qual estigui adscrit el servei objecte d’aquest conveni, el qual té la condició de vocal. 

 
c) Un tècnic o tècnica del CONSELL COMARCAL de l’àrea a la qual estigui adscrit el servei 

objecte d’aquest conveni, el qual té la condició de vocal. 
 

d) Un tècnic o tècnica de l’AJUNTAMENT de l’àrea a la qual estigui adscrit el servei objecte 
d’aquest conveni, el qual té la condició de vocal. 
 

e) El secretari o secretària. La secretaria és exercida per un vocal o una vocal del mateix òrgan 
o per una persona al servei del CONSELL COMARCAL. En aquest darrer cas, assisteix a les 
sessions amb veu i sense vot. 

 
2. Les funcions de la Comissió de seguiment són:  

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

 
b) Resoldre els dubtes i els conflictes que puguin originar-se en el transcurs de la vigència 

d’aquest conveni.  
 

c) Plantejar les millores dels serveis objecte d’aquest conveni.  
 

3. Les decisions de la Comissió de seguiment s’adopten per consens.  
 

 
Setè. Vigència 
 
1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de l’1 

d’octubre de 2022 fins al 30 de setembre de 2026. 
 



 

 

2. Nogensmenys, aquest conveni pot ser prorrogat per un període de quatre anys mitjançant acord 
exprés de les parts.  
 
 

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

a) L’acord entre les parts. 
b) La denúncia unilateral del conveni amb sis 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. 

 
Novè. Jurisdicció  
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest conveni seran de 
coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
  
Les parts, després de llegir el present conveni de col·laboració, mostren la seva conformitat, ratifiquen 
el seu contingut i el signen al lloc i data que figuren a l’encapçalament.” 

 
 

2. Reconèixer el dret de sis mil tres-cents setanta-cinc euros  (6.375 EUR) a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 35 46245 del pressupost general d’ingressos i despeses del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, corresponent al període de l’1 d’octubre de 2022 al 
31 de desembre de 2022.  
 

3. Anotar el compromís d’ingrés futur de l’import de vint-i-cinc mil cinc-cents euros (25.500 
EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 35 46245 del pressupost general d’ingressos 
i despeses del Consell Comarcal del Vallès Oriental, corresponent al període de l’1 de 
gener de 2023 al 31 de desembre de 2023.   

 
4. Anotar el compromís d’ingrés futur de l’import de vint-i-cinc mil cinc-cents euros (25.500 

EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 35 46245 del pressupost general d’ingressos 
i despeses del Consell Comarcal del Vallès Oriental, corresponent al període de l’1 de 
gener de 2024 al 31 de desembre de 2024.   

 
5. Anotar el compromís d’ingrés futur de l’import de vint-i-cinc mil cinc-cents euros (25.500 

EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 35 46245 del pressupost general d’ingressos 
i despeses del Consell Comarcal del Vallès Oriental, corresponent al període de l’1 de 
gener de 2025 al 31 de desembre de 2025.   

 
6. Anotar el compromís d’ingrés futur de l’import de dinou mil cent vint-i-cinc euros  (19.125 

EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 35 46245 del pressupost general d’ingressos 
i despeses del Consell Comarcal del Vallès Oriental, corresponent al període de l’1 de 
gener de 2026 al 30 de setembre de 2026.   
 

7. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Canovelles.” 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 11.11 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 30 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 



 

 

 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
9. Aprovar l’extinció i la liquidació econòmica del conveni per a la prestació 
d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria amb l’Ajuntament de Martorelles. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Medi Ambient, de 13 de juliol de 2022, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 23 de juny de 2022, el cap de l'Àrea de Medi Ambient i Territori, senyor Jaume Viure 

Ribas, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 9 de juny de 2022 el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Martorelles van subscriure un conveni per 
a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria a partir de l’1 de gener de 2022, amb una 
dedicació de 21 hores setmanals. El cost corresponent a la prestació d’aquesta assistència tècnica, 
per a l’any 2022, es va establir en 35.333,13 euros. 
 
El 25 de gener de 2022 l’Ajuntament de Martorelles va comunicar al Consell Comarcal la renúncia a la 
prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria i en va sol·licitar l’extinció amb efectes des de 
l’1 de maig de 2022. 
 
El 25 de març de 2022 la persona adscrita per part del Consell Comarcal a aquest servei, el senyor 
Armand Coloma, va comunicar la seva renúncia a la plaça de funcionari interí amb efectes a partir del 
30 d’abril de 2022. 
 
Al Consell Comarcal li correspon assessorar els municipis mitjançant la prestació d'assistència 
tècnica, jurídica i econòmica, d'acord amb els articles 25 i 28 del Decret legislatiu, 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya. 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Liquidar el conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en matèria 

d’enginyeria amb l’Ajuntament de Martorelles (CIF P0811400A) a partir de l’1 de maig de 2022. 
 

2. Establir el règim econòmic per a l’any 2022 en 11.777,71 euros, corresponents al  cost del servei 
per al 2022 d’assistència d’enginyeria fins al 30 d’abril de de 2022. 

 
3. Donar de baixa l’import de 23.555,42 euros (vint-i-tres mil cinc-cents cinquanta-cinc euros amb 

quaranta-dos cèntims) a càrrec de l’aplicació pressupostària 11.46220 Assistència tècnica medi 
ambient i territori.” 

 

2. El 13 de juliol de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 
dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 
 
FONAMENTS DE DRET  
 
1. El conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del 

Vallès Oriental a l’Ajuntament de Martorelles en matèria d’enginyeria, formalitzat el 9 de 
juny de 2022. 
 

2. 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.  

 



 

 

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar l’extinció del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria 

d’enginyeria amb l’Ajuntament de Martorelles formalitzat el 9 de juny de 2022, amb 
efectes a 1 de maig de 2022. 
 

2. Aprovar la liquidació econòmica del conveni per a l’any 2022 per un import d’11.777,71 
euros, corresponents al cost del servei d’assistència d’enginyeria fins al 30 d’abril de 
2022.  

 
3. Establir el 30 de setembre de 2022 com a data màxima d’abonament de la liquidació 

econòmica del conveni per part de l’Ajuntament de Martorelles al Consell Comarcal del 
Vallès Oriental.  
 

4. Donar de baixa l’import de vint-i-tres mil cinc-cents cinquanta-cinc euros amb quaranta-
dos cèntims (23.555,42 EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 11.46220 
Assistència tècnica medi ambient i territori. 
 

5. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Martorelles.” 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 11.46 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 30 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
10. Aprovar l’extinció i la liquidació econòmica del conveni per a la prestació 
d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura amb l’Ajuntament de Sant Pere de 
Vilamajor. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Medi Ambient, de 13 de juliol de 2022, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 23 de juny de 2022, el cap de l'Àrea de Medi Ambient i Territori, senyor Jaume Viure 

Ribas, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
L’1 de febrer de 2022 el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor van formalitzar el 
conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura a partir de l’1 de gener de 
2022.  
 
El cost corresponent a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura a l’Ajuntament, per 
a l’any 2022, es va establir en  36.332,94 euros. 
 
El 21 de gener de 2022 la persona adscrita per part del Consell Comarcal a aquest servei, el senyor 
Mario Fernando Ramirez Vázquez, va comunicar la seva renúncia a la plaça de funcionari interí amb 
efectes a partir del 13 de febrer de 2022, data fins a la qual aquest treballador va mantenir 
efectivament la seva relació amb el Consell Comarcal, malgrat que a partir del dia 7 de febrer va 
gaudir dels dies de vacances i permisos que li pertocaven.  
 



 

 

El 2 de febrer de 2022 l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor va comunicar al Consell Comarcal la 
renúncia a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura i en va sol·licitar l’extinció amb 
efectes des del 2 de febrer de 2022.  
 
L’apartat 4t del pacte segon del conveni estableix que s’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. 
 
Al Consell Comarcal li correspon assessorar els municipis mitjançant la prestació d'assistència 
tècnica, jurídica i econòmica, d'acord amb els articles 25 i 28 del Decret legislatiu, 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya. 
 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Liquidar el conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en matèria 

d’arquitectura amb l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor (CIF  P0823400G) a partir del 13 de 
febrer de 2022. 

 
2. Establir el règim econòmic per a l’any 2022 en 4.379,86 euros, corresponents al  cost del servei 

per al 2022 d’assistència d’arquitectura fins al 13 de febrer de 2022. 
 
3. Donar de baixa l’import de 31.953,08 euros (trenta-un mil nou-cents cinquanta tres euros amb vuit 

cèntims) a càrrec de l’aplicació pressupostària 11.46220 Assistència tècnica medi ambient i 
territori.” 

 

2. El 13 de juliol de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 
dictaminat aquesta proposta amb els vots a favor dels grups comarcals Partit dels 
Socialistes de Catalunya - CP, Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Catalunya 
(Junts) i En Comú Guanyem, i l’abstenció del Grup Comarcal Ciutadans. 

 
 

FONAMENTS DE DRET  
 
1. El conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura entre el 

Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, 
formalitzat l’1 de febrer de 2022.  
 

2. 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.  

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar l’extinció del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria 

d’arquitectura amb l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor formalitzat l’1 de febrer de 
2022, amb efectes a 14 de febrer de 2022.  
 

2. Aprovar la liquidació econòmica del conveni per a l’any 2022 per un import de 4.379,86 
euros, corresponents al cost del servei d’assistència d’arquitectura fins al 13 de febrer de 
2022. 

 
3. Establir el 30 de setembre de 2022 com a data màxima d’abonament de la liquidació 

econòmica del conveni per part de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor al Consell 
Comarcal del Vallès Oriental.  



 

 

 

4. Donar de baixa l’import de trenta-un mil nou-cents cinquanta-tres euros amb vuit cèntims 
(31.953,08 EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 11.46220 Assistència tècnica 
medi ambient i territori. 

 
5. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor.”  
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 12.42 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 30 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
11. Aprovar l'expedient de baixa de saldos no pressupostaris d'exercics tancats. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 13 de juliol de 2022, que és el que 
segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 4 de juliol de 2022, la senyora Carme Torrabadella Vilaseca, tresorera, ha emès 

l’informe següent: 
 
“En relació amb l'expedient relatiu a la depuració de saldos dels comptes no pressupostaris 
corresponents a exercicis tancats, en compliment de la Provisió de Gerència de data 4 de juliol, 
emeto el següent informe-proposta de resolució, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 175 
del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre i l'article 5.2.b) 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, amb base als següents, 

 
ANTECEDENTS DE FETS: 
 
1. Amb data 4 de juliol de 2022, es va iniciar el procediment. 
 
2. La conciliació de saldos dels Conceptes no Pressupostaris a la vista dels errors detectats per la 

Intervenció, fa necessari procedir a depurar-los, i per tant donar-los de baixa  el saldo inicial 
d'aquests.  

 
4.  Així, la depuració a practicar és del següent tenor literal: 

 
En el Llistat de Conceptes No Pressupostaris existent en la Comptabilitat del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental es recullen les següents dades: 

 
Econòmica Cte. PGCP Descripció Saldo inicial creditors Saldo Actual Creditor 

20061 5610 ALTRES RETENCIONS 5.692,16 5.692,16 

20504 4190 REGULARITZACIÓ MES NOMINA +/- 3.313,91 3.313,91 

20506 4190 PACTES TERRITORIALS 2007 10.494,32 10.494,32 

Total 
  

19.500,39 19.500,39 

 
D'acord amb el que assenyala a continuació, cal depurar el saldo dels comptes en la forma que 
s'especifica: 

 
Compte SICALWIN: 20061  
Compte PGC 5610  
Descripció: Altres retencions 



 

 

Baixa de saldo inicial: 5.692,16 euros 
Motiu: Aquests moviments ja es van pressupostar en la nòmina de cada mes. 
 
Compte SICALWIN: 20504  
Compte PGC 4190 
Descripció: Regularització nòmina moviments + i negatius 
Baixa de saldo inicial: 3.313,91 euros 
Motiu: Aquests moviments ja es van pressupostar en la nòmina de cada mes. 
 
Compte SICALWIN: 20506  
Compte PGC 4190 
Descripció: Pactes Territorials 2007 
Baixa de saldo inicial: 10.494,32 euros 
Motiu: Quan es va aprovar la disminució de la subvenció no es va disminuir la despesa  

 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
1. La legislació aplicable és la següent:  
 

 L'article 22.2.e) del a Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

 L'article 94 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril pel qual es desenvolupa el capítol primer 
del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en 
matèria de pressupostos. 

 La Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària. 
 La Ordre EHA/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model 

Normal de Comptabilitat Local. 

 
2. Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la 

Legislació aplicable procedint la seva aprovació pel Ple, conforme a l'article 22.2.e) de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 

 
3. Per això, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 175 del Reglament d'Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 
de novembre, el que subscriu eleva la següent proposta de resolució, 

 
Per tot això, PROPOSO 

 
1.  Aprovar la depuració de saldos dels comptes no pressupostaris per a la seva posterior baixa en 

els termes proposats en aquest Informe i que quedaria com segueix: 
 

Econòmica Cte. PGCP Descripció 
Saldo inicial 

creditors 
Saldo Actual 

Creditor 
Baixa Saldo  

20061 5610 ALTRES RETENCIONS 5.692,16 5.692,16 -5.692,16 €                 -   €  

20504 4190 REGULARITZACIÓ MES NOMINA +/- 3.313,91 3.313,91 -3.313,91 €                 -   €  

20506 4190 PACTES TERRITORIALS 2007 10.494,32 10.494,32 -10.494,32 €                 -   €  

Total 
  

19.500,39 19.500,39 -19.500,39 €                 -   €  

 
2. Practicar els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la depuració de saldos dels 

comptes no pressupostaris assenyalada. 
 
2. El 13 de juliol 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, Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Catalunya 
(Junts), En Comú Guanyem i CUP Vallès Oriental – Alternativa Municipalista, i 
l’abstenció del Grup Comarcal Ciutadans. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 



 

 

1. L'article 94 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril pel qual es desenvolupa el capítol 
primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes 
Locals, en matèria de pressupostos. 
 

2. La Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària. 
 

3. L’Ordre EHA/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model 
Normal de Comptabilitat Local. 
 

4. L’article 14.2.e) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat 
mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que fa a la competència del 
Ple comarcal per a l’aprovació i modificació dels pressupostos i aprovació dels comptes, 
autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions. 

 
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar la depuració de saldos dels comptes no pressupostaris per a la seva posterior 

baixa d’acord amb l’informe transcrit en la relació de fets, en el sentit següent: 
 

Econòmica Cte. PGCP Descripció 
Saldo inicial 

creditors 
Saldo Actual 

Creditor 
Baixa Saldo  

20061 5610 ALTRES RETENCIONS 5.692,16 5.692,16 -5.692,16 €                 -   €  

20504 4190 REGULARITZACIÓ MES NOMINA +/- 3.313,91 3.313,91 -3.313,91 €                 -   €  

20506 4190 PACTES TERRITORIALS 2007 10.494,32 10.494,32 -10.494,32 €                 -   €  

Total 
  

19.500,39 19.500,39 -19.500,39 €                 -   €  

 
2. Practicar els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la depuració de 

saldos dels comptes no pressupostaris assenyalada.” 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 13.40 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 20 vots a favor de, per part del Grup Comarcal Partit dels 
Socialistes de Catalunya - CP, els senyors i les senyores Emilio Cordero Soria, Eva Maria 
Díaz Medina, 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, Eduard Vallhonesta Alarcon i Àlex Valiente Almazan; per 
part del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts), els senyors i les senyores Gemma 
Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, Raül Garcia Ramírez, Joan Daví Mayol, 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 CUP Vallès 
Oriental – Alternativa Municipalista, el senyor Luís Toral Ortega. I les 11 abstencions de, per 
part del Grup Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores 
Marc Candela i Callado, Núria Carné i Navarro, Anna Cella i Navarro, Assia Cherdal i 
Roukha, Joan Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomás, Imma Ortega i Martí i Marina 
Planellas i Alegre; i per part del Grup Comarcal Ciutadans, la senyora Susana Barroso 
Valverde i el senyor Manuel Losada Seivane. 
 
 
12. Aprovar l’expedient de modificació del saldo inicial de drets reconeguts de 
pressupostos d’exercicis tancats. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 13 de juliol de 2022, que és el que 
segueix: 



 

 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 6 de juliol de 2022, la senyora Carme Torrabadella Vilaseca, tresorera, ha emès 

l’informe següent: 
 
“En relació amb l'expedient relatiu a l’anul·lació dels drets reconeguts pendents de cobrament 
d'exercicis tancats, en compliment de la Provisió de la Gerència de data 5 de juliol de 2022, i en 
compliment d'allò que s'ha fixat en l'article 5.2.b) 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, 
amb base als següents, 

 
ANTECEDENTS DE FET 

 
1. Amb data 5 de juliol, es va iniciar el procediment. 

 
2. Una vegada liquidat el pressupost de cada exercici a 31 de desembre de l'any natural 

corresponent, els ingressos i els pagaments pendents, segons les seves respectives 
contraccions, quedaran a càrrec de la Tresoreria local. 

 
És per aquest motiu que, tret que concorrin errors o omissions, aquests saldos són inamovibles; 
de manera que la modificació o la rectificació del saldo inicial dels drets pendents de cobrament, 
tant a l'alça com a la baixa7, solament serà possible com a conseqüència d'errors, que afectin el 
saldo pendent de cobrament a 1 de gener. 

 
3. Tenint en compte les facultats d'aquesta Tresoreria i a la vista del saldo dels drets pendents de 

cobrament reconeguts en exercicis anteriors, s'ha detectat que s'han comès els següents errors8 
(incloure la descripció detallada dels errors descoberts) que afecten el saldo pendent de cobrament en 
1 de gener: 

 
N. Operació Aplicació OBERVACIONS Suma de Saldo 

120100000007 2010 1 75080 Es va liquidar el PUOSC amb Governació i no es va donar de baixa el dret 149.501,48  
120110000005 2011 1 75080 Es va liquidar el PUOSC amb Governació i no es va donar de baixa el dret 69.697,40  
120120000003 2012 1 45004 Un cop justificat no es va fer la la disminució del dret 61.141,70  
120120000005 2012 1 75080 Es va liquidar el PUOSC amb Governació i no es va donar de baixa el dret 90.120,02  
120130000001 2013 1 39901 Aquest dret és va de descomptat de la facturació 1.774,56  
120130000002 2013 1 45028 Ja està finalitzada la subvenció, no es van comptabilitzar les disminucions 2.178,38  
120140000001 2014 1 32501 No es va descomptar la taxa 79,78  
120140000030 2014 1 75080 Es va liquidar el PUOSC amb Governació i no es va donar de baixa el dret 118.338,21  
120140000031 2014 1 75080 Es va liquidar el PUOSC amb Governació i no es va donar de baixa el dret 534,60  
120150000001 2015 1 32501 No es va descomptar la taxa 79,78  
120150000055 2015 1 45062 Ja està finalitzada la subvenció, no es van comptabilitzar les disminucions 2.478,64  
120150000056 2015 1 45063 Ja està finalitzada la subvenció, no es van comptabilitzar les disminucions 2.517,47  
120150000057 2015 1 45064 Ja està finalitzada la subvenció, no es van comptabilitzar les disminucions 1.114,20  
120160000101 2016 1 46230 Duplicat RD 44.477,50  
120170000001 2017 1 32501 No es va descomptar la taxa 79,78  
120170000002 2017 1 32501 No es va descomptar la taxa 79,78  
120170000309 2017 1 32501 No es va descomptar la taxa 79,78  
120170000442 2017 1 34907 No es va comptabilitzar correctament el traspas d'ABIS a SICALWIN 498,50  
120180000090 2018 01 46700 Duplicat RD 28.767,00  
120180000524 2018 01 32500 No es va descomptar la taxa 79,78  
120180001589 2018 01 39901 No es va comptabilitzar correctament una reposició pagament 1.220,66  

Total general 
  

574.839,00  

 
4. La modificació del saldo inicial de drets reconeguts de Pressupostos tancats de exercicis tancats 

a causa de comissió dels errors citats es considera acreditada, i com a conseqüència haurà de 
rectificar-se el saldo de drets reconeguts en la quantia de 574.839,00 euros: 

                                                
7 Si calgués rectificar el saldo inicial de la 431 a l'alça, carregarem dita compta amb abonament a la 779 "Ingressos i beneficis 

d'exercicis anteriors", si l'origen del dret de cobrament va ser un ingrés, o al compte de balanç corresponent (dels grups 1, 2 i 

5) si el dret de cobrament va sorgir per una operació patrimonial.  

Si es tracta de rectificar el saldo inicial de la 431 a la baixa, s'abonarà al compte 6791 " Pèrdua per la modificació de drets de 
pressupostos tancats. En aquest cas l'ajust es realitza amb signe negatiu per no desvirtuar el significat de les sumes de l'ha de i 

haver de la compte 431. 
8 Tant positius com a negatius. 



 

 

 

N. Operació Nom del tercer 
Suma de 
Saldo 

Suma de 
BAIXA 

Suma de 
SALDO 
RECTIFICAT 

120100000007 DEP DE GOVERNACIO I ADMINISTRACIONS PUBLIQUES 149.501,48  -149.501,48  0,00  

120110000005 DEP DE GOVERNACIO I ADMINISTRACIONS PUBLIQUES 69.697,40  -69.697,40  0,00  

120120000003 INSTITUT CATALA I SERVEIS SOCIALS (ICASS) 61.141,70  -61.141,70  0,00  

120120000005 DEP DE GOVERNACIO I ADMINISTRACIONS PUBLIQUES 90.120,02  -90.120,02  0,00  

120130000001 TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU 1.774,56  -1.774,56  0,00  

120130000002 SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA SOC 2.178,38  -2.178,38  0,00  

120140000001 VIATGES PLUS 79,78  -79,78  0,00  

120140000030 DEP DE GOVERNACIO I ADMINISTRACIONS PUBLIQUES 118.338,21  -118.338,21  0,00  

120140000031 DEP DE GOVERNACIO I ADMINISTRACIONS PUBLIQUES 534,60  -534,60  0,00  

120150000001 ESPIGALL, SCP 79,78  -79,78  0,00  

120150000055 SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA SOC 2.478,64  -2.478,64  0,00  

120150000056 SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA SOC 2.517,47  -2.517,47  0,00  

120150000057 SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA SOC 1.114,20  -1.114,20  0,00  

120160000101 CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL 44.477,50  -44.477,50  0,00  

120170000001 ASSISTÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL, FUNDACIO PRIVADA CATALANA. AGI 79,78  -79,78  0,00  

120170000002 FUNDACIO BOSCH I GIMPERA 79,78  -79,78  0,00  

120170000309 AUDIFILM CONSULTING, SLU 79,78  -79,78  0,00  

120170000442 ERROR OBERTURA ABSIS 2017 - SICALWIN 2018 498,50  -498,50  0,00  

120180000090 CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL 28.767,00  -28.767,00  0,00  

120180000524 UTE  A0 Mayores Servicios Sociales, SL, i Optima Facility Services, SL 79,78  -79,78  0,00  

120180001589 NÒMINES 1.220,66  -1.220,66  0,00  

Total general 
 

574.839,00  -574.839,00  0,00  

 
LEGISLACIÓ APLICABLE 

 
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent: 

 

 L'article 191.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial 
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 Els articles 89 a 105 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, en matèria de pressupostos. 

 L'Ordre EHA/1037/2010, de 13 d'abril, per la qual s'aprova el Pla General de Comptabilitat 
Pública. 

 L'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 

 Els articles 4, 44, 82 i 83  de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques. 
 

Vist quant antecedeix, es considera que aquest expedient ha seguit la tramitació establerta en la 
Legislació aplicable.  

 
Per això, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 175 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembres, el que subscriu eleva la següent proposta de resolució, 

 
Per tot això, PROPOSO: 

 
1. Remetre aquest expedient de modificació del saldo inicial de drets reconeguts de Pressupostos 

tancats, deguda a comissió d'errors descrits, per import de 574.839,00 euros a Secretaria perquè 
el President  ho inclogui en l'ordre del dia de la pròxima sessió de la Comissió Informativa 
d'Hisenda. 
 

2. Acordat el Dictamen de la Comissió Informativa, elevar l'expedient al Ple de la corporació per a la 
seva aprovació provisional. 

 
3. En atenció a la naturalesa de les operacions, sotmetre l'expedient a tràmit d'audiència, durant el 

termini de 10 dies,  mitjançant notificació expressa als interessats, que com a tals constin en 



 

 

l'expedient, a fi que puguin comparèixer en aquest a l'efecte d'al·legar i presentar quants 
documents i justificacions estimin pertinents.” 

 
2. El 13 de juliol 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, Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Catalunya 
(Junts), En Comú Guanyem i CUP Vallès Oriental – Alternativa Municipalista, i 
l’abstenció del Grup Comarcal Ciutadans. 

  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L'article 191.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel 

Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 

2. Els articles 89 a 105 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, en matèria de pressupostos. 
 

3. L'Ordre EHA/1037/2010, de 13 d'abril, per la qual s'aprova el Pla General de 
Comptabilitat Pública. 
 

4. Els articles 4, 44, 82 i 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques. 
 

5. L’article 14.2.e) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat 
mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que fa a la competència del 
Ple comarcal per a l’aprovació i modificació dels pressupostos i aprovació dels comptes, 
autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions. 

 
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar provisionalment l’expedient de modificació del saldo inicial de drets reconeguts 

de pressupostos d’exercicis tancats per import total de 574.839 euros, d’acord amb 
l’informe de la relació de fets.  
 

2. Sotmetre l'expedient a tràmit d'audiència per un termini de 10 dies mitjançant notificació 
expressa als interessats, per tal que hi puguin comparèixer i al·legar el que estimin 
oportú, transcorregut el qual sense que s’hagin presentat al·legacions esdevindrà 
aprovat definitivament sense necessitat de nou acord i se’n farà la publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis del Consell Comarcal.” 

 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 14.26 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 20 vots a favor de, per part del Grup Comarcal Partit dels 
Socialistes de Catalunya - CP, els senyors i les senyores Emilio Cordero Soria, Eva Maria 
Díaz Medina, 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, Eduard Vallhonesta Alarcon i Àlex Valiente Almazan; per 
part del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts), els senyors i les senyores Gemma 
Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, Raül Garcia Ramírez, Joan Daví Mayol, 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 CUP Vallès 
Oriental – Alternativa Municipalista, el senyor Luís Toral Ortega. I les 11 abstencions de, per 
part del Grup Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores 
Marc Candela i Callado, Núria Carné i Navarro, Anna Cella i Navarro, Assia Cherdal i 
Roukha, Joan Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomás, Imma Ortega i Martí i Marina 
Planellas i Alegre; i per part del Grup Comarcal Ciutadans, la senyora Susana Barroso 
Valverde i el senyor Manuel Losada Seivane. 
 
 
13. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits de l’expedient. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 13 de juliol de 2022, que és el que 
segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. L’1 de juliol de 2022, el senyor Carles Fernández Pérez, gerent, ha emès l’informe 

següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 23 de juny de 2022, el senyor Òscar Frias Perez, cap de l’àrea de Persones i Valors, ha emès 

l’informe que diu: 
 

RELACIÓ DE FETS 

 
1. L’Àrea de Persones i Valors va tramitar la factura següent: 

 
Aplicació 

Pressupostària 
Concepte 

Proveïdor 
Núm. Fra Data 

Import 

NIF Nom Base  IVA inclòs 

90 92000 22699 

DESTRUCCIÓ DE VESTUARI I 
EPIS DEL PERSONAL DEL 

PROGRAMA TREBALL I 
FORMACIÓ 2021 

A28900975 FCC AMBITO, SA 22/1C62-22/11180 29/04/2022 189,17€ 208,09€ 

 
2. L’1 d’abril de 2022, mitjançant el Decret de Gerència núm. 2022GER000571, d’1 d’abril, s’aprovà el 

següent:  
 

1. Aprovar un contracte amb FCC AMBITO, S.A., amb CIF A28900975, per al servei de recollida selectiva 
de residus i destrucció confidencial. 
 
2. Aprovar i disposar una despesa de cinc-cents vint-i-un euros amb cinquanta-set cèntims (521,57 EUR) 
IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 90 92000 22699 i número de referència 22022000629. 
 
3. Notificar aquest Decret a la persona interessada. 

 

3. La notificació del Decret esmentat en l’apartat precedent,  registre de sortida S2022005462, es posa 
a disposició de Femarec, SCCL el 4 d’abril de 2022 i fou acceptada el 5 d’abril de 2022.  
 

4. El 4 de maig de 2022, registre d’entrada E/000084-2022, Femarec, SCCL interposa un recurs de 
reposició contra el Decret de Gerència núm. 2022GER000571, d’1 d’abril.  
 

5. A l’expedient d’aquest contracte consta un albarà de recollida de la roba amb data 7 d’abril de 2022 
i la factura per import de 189,17 euros (208,09 euros amb IVA). Així mateix, consta certificat de 
l’empresa datat el 7 d’abril de 2022 conforme s’ha destruït el material.  
 
L’execució de la prestació del contracte per part de FCC AMBITO, SA, impedeix adjudicar-lo ara a 
Femarec, SCCL, en la mesura que ja no hi ha objecte contractual.  
 

6. El 3 de juny de 2022, mitjançant el Decret de Gerència núm. 2022GER000874, de 3 de juny, es 
decreta estimar el recurs de reposició amb registre d’entrada E/000084-2022, de 4 de maig de 
2022, interposat per Femarec, SCCL contra el Decret de Gerència núm. 2022GER000571, d’1 
d’abril, exclusivament en el sentit de declarar la nul·litat de l’esmentat Decret. No obstant, aquesta 



 

 

estimació no suposa l’adjudicació del contracte a Femarec, SCCL, en la mesura que la prestació 
s’ha executat amb anterioritat i per tant no hi ha objecte contractual.  

7. El 3 de juny de 2022, mitjançant el Decret de Gerència núm. 2022GER000874, de 3 de juny, es 
decreta desestimar la petició de suspensió del Decret de Gerència núm. 2022GER000571, d’1 
d’abril, en la mesura que la prestació s’ha executat amb anterioritat a la presentació del recurs i 
s’ha declarat la nul·litat de l’acte administratiu.  
 

8. Segons els fets anteriors i tot i que es reconeix per aquesta administració el fet que la valoració de 
les dues propostes sigui incorrecta, s’ha de procedir al pagament de la factura mitjançant el 
reconeixement extrajudicial de la factura i abonar-la a la empresa que efectivament a fet els 
treballs. 

La factura objecte d’aquest reconeixement és la següent: 

 
 

9. Atès que a l’aplicació pressupostària 90 92000 22699 existeix consignació per vinculació jurídica 
per atendre la despesa de les factures a dalt relacionades. 

 
Per tot això, PROPOSO: 

 
Únic. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament (ADO-P)  de la despesa a favor 
de l’empresa FCC AMBITO, S.A., amb CIF A28900975, per un import total de dos-cents vuit euros amb 
nou cèntims (208,09 EUR), IVA inclòs, atesa la conformitat de les factures presentades. 

 



 

 

2. La relació de factures F/2022/28 extreta del programa SICALWIN origina una obligació legal de 
procedir al seu pagament, ja que en cas contrari es originaria un enriquiment injust per a 
l'Administració. 

 

Núm. fact. 
Ope. 

Anterior 

Nº 
Expedient 
o Nº  Aplicació i Descripció 

     
Import 

  

Tercer Text explicatiu 
  d´inventari       

N. 
document 

Fase      
 

 

/ 
 2022 811 

  2022 90 92000 22699  208,09 A28900975 FCC AMBITO, SA CARGA DESTRUCCION TEXTIL -  
DESTRUCCION TEXTIL (Tonelada) ( 
CARGA DESTRUCCION TEXTIL ) 

22/1C62-
22/111 

  ALTRES DESPESES DIVERSES      

 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Aprovar el reconeixement extrajudicial i la relació de factures número F/2022/28 per un import 

total de dos-cents vuit euros amb nou cèntims (208,09 €) 
 

2. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions i ordenar el pagament (ADO-P) a favor dels 
titulars que consten a la present relació, pels imports i conceptes que esmenten d’acord amb les 
contractacions i els tràmits previs aprovats per aquest Consell Comarcal del Vallès Oriental, amb 
càrrec a les disposicions aprovades amb anterioritat i que es troben comptabilitzades i 
comprovades per aquesta Corporació.” 

 
2. El 13 de juliol de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), aprovat pel Reial 

decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 

2. El Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control 
intern a les entitats del sector públic local (RCIL).  

 
3. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques. 
 

4. La Resolució de 10 de juliol de 2015, de la Presidència del Tribunal de Comptes, 
publicada al BOE de 17 de juliol de 2015. 

 
5. L’informe del Tribunal de Comptes núm. 1415, de fiscalització dels expedients de 

reconeixements extrajudicials de crèdit aprovats per les entitats locals en l’exercici 2018. 
 

6. Les bases del Pressupost general d’ingressos i despeses per a l’any 2022. 
 
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits per un import total de dos-cents vuit 

euros amb nou cèntims (208,09 €), següent: 
 

Núm. fact. 
Ope. 

Anterior 

Nº 
Expedient 
o Nº  Aplicació i Descripció 

     
Import 

  

Tercer Text explicatiu 
  d´inventari       

N. 
document 

Fase      
 

 

/   2022 90 92000 22699  208,09 A28900975 FCC AMBITO, SA CARGA DESTRUCCION TEXTIL - 



 

 

 2022 811 DESTRUCCION TEXTIL (Tonelada) ( 
CARGA DESTRUCCION TEXTIL) 

22/1C62-
22/111 

  ALTRES DESPESES DIVERSES      

 
2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació i ordenar el pagament (ADO-P) a favor del 

titular que consta a la present relació, per l’import i concepte que s’esmenta en el punt 
precedent, amb càrrec a les disposicions aprovades amb anterioritat i que es troben 
comptabilitzades i comprovades per aquesta Corporació.” 

 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 15.23 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 20 vots a favor de, per part del Grup Comarcal Partit dels 
Socialistes de Catalunya - CP, els senyors i les senyores Emilio Cordero Soria, Eva Maria 
Díaz Medina, 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, Eduard Vallhonesta Alarcon i Àlex Valiente Almazan; per 
part del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts), els senyors i les senyores Gemma 
Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, Raül Garcia Ramírez, Joan Daví Mayol, 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 CUP Vallès 
Oriental – Alternativa Municipalista, el senyor Luís Toral Ortega. I les 11 abstencions de, per 
part del Grup Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores 
Marc Candela i Callado, Núria Carné i Navarro, Anna Cella i Navarro, Assia Cherdal i 
Roukha, Joan Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomás, Imma Ortega i Martí i Marina 
Planellas i Alegre; i per part del Grup Comarcal Ciutadans, la senyora Susana Barroso 
Valverde i el senyor Manuel Losada Seivane. 
 
 
14. Aprovar les bases i convocatòria del procés de selecció i provisió de personal 
temporal. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 13 de juliol de 2022, que és el que 
segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 5 de juliol de 2022, el senyor Oscar Frias Perez, cap de l'Àrea de Persones i Valors, 

ha emès l’informe següent: 
“ 
1. El 29 de juny de 2022 el senyor Jaume Viure Ribas, cap de l’Àrea de Persones i Valors ha emès 

l’informe següent:  

 
“ 
1. El 2 de juny de 2022, l’Ajuntament de Canovelles va sol·licitar al Consell Comarcal assistència 

tècnica en matèria de salut pública de 14 hores setmanals tan bon punt sigui possible. 
2. Comptant que el servei esmentat pugui fer-se efectiu a partir de l’1 de gener de 2023, la dedicació i 

els ingressos previstos són els següents: 
 

Ajuntament Dedicació (h/set) 
Import any 2023 
(euros) 

Canovelles 14 24.221,96 € 

TOTAL 14 24.221,96 €  

3. Per poder atendre aquest servei és necessari incorporar una persona titulada en farmàcia, 
veterinària, biologia o altra titulació equivalent a jornada parcial de 16 hores setmanals. 

4. Comptant que la incorporació es faci efectiva a partir de l’1 de gener de 2023, les despeses 
d’aquesta persona per a l’exercici 2023, amb una jornada parcial, s’estimen en 20.591,48 euros 
més la variació salarial per a l’exercici 2023 que estableixin els pressupostos generals de l’Estat. 



 

 

5. Els ingressos previstos pel nou servei, doncs, són suficients per atendre les despeses resultants de 
la contractació. 

 
6. El Consell Comarcal del Vallès Oriental es compromet a incloure la despesa d’aquest personal a 

l’esborrany del pressupost per a l’exercici 2023. 
Per tant, PROPOSO,    
1. Convocar el procés de selecció d’una persona titulada en farmàcia, veterinària, medicina o altra 

titulació equivalent, a jornada parcial de 16 hores setmanals, i condicionant la incorporació a 
l’aprovació del pressupost per a l’exercici 2023. 
 

2. Establir les funcions generals del lloc de tècnic/a de salut pública següents: 
a) 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.  

b) Inspeccionar, controlar i supervisar aquelles activitats i actuacions susceptibles d’afectar a la 
salut pública.  

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

normativa i activitats en l’àmbit de la salut pública.  
e) Dissenyar i impulsar accions d’educació i sensibilització en el coneixement de la protecció i 

promoció de la salut pública. 
f) 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.  
g) 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.  
h) 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. 

i) 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. 

 
3. Fixar les condicions laborals segons l’acord regulador de condicions de treball del personal 

funcionari de la corporació, amb la retribució en sou brut mensual, corresponent a la jornada parcial 
de 16 hores setmanals, següent: 

Sou base:                        528,50 euros 
Complement de destí:              209,54 euros 
Complement específic:              403,85 euros 

4. Fixar el temari següent per al procés de selecció: 
 
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. Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 

l'organització comarcal de Catalunya 
5. Preparació, execució i seguiment de serveis municipals 
6. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques 
7. Llei 40/2015 , d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic 
8. Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 

Administracions Públiques 
9. 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)  
10. Prevenció de riscos laborals i seguretat i salut  
11. 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. 
12. 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. 
13. L’Agència de salut pública de Catalunya. Estructura orgànica i organització territorial bàsica. 
14. Els serveis mínims dels ens locals en matèria de salut pública. La prestació de serveis de salut 

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

organismes avaluadors. 
17. 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. 



 

 

18. Seguretat alimentària. Control oficial. Estructura de les actes d'inspecció sanitària. 
19. Autorització sanitària de funcionament versus declaració responsable. Competències 

municipals. 
20. El Sistema d’anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC): definició i principis. 
21. Classificació segons el risc d’establiments alimentaris. Normativa d’aplicació i criteris de control 

segons el risc. 
22. Registre d’establiments alimentaris. Normativa d'aplicació i criteris de registre. 
23. Manipulació d’aliments: marc normatiu, requisits i formació. 
24. Contaminació alimentària. Agents. Definició i classificació. 
25. 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. 

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

27. 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. 

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

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

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

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

32. 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. 

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

34. 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. 

35. 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. 

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

37. 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. 

38. 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.  

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

40. Nuclis zoològics. Normativa d’aplicació a Catalunya. Classificació i requisits. 
41. 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. 

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

animals salvatges urbans i de les plagues.  
44. 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. 

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

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

humà. Marc normatiu, activitats de vigilància i efectes en salut. 
49. Canvi climàtic i impacte sobre la salut. Riscos ambientals per a la salut. 
50. Procediment oficial per a la presa de mostres alimentàries i el seu posterior control analític. 
51. Règim de les llicències ambientals. La llicència ambiental. Procediment. 
52. 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. 
53. Procediment de l’activitat inspectora en cas d’incompliment de les normes sanitàries . 



 

 

54. Potestat sancionadora dels ens locals. Mesures cautelars, multes coercitives i règim 
sancionador en l’àmbit de la Llei de Salut pública de Catalunya. 

55. 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. 

56. 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. 

 

5. La despesa anirà a càrrec de les aplicacions pressupostàries 311.01.120.00, 311.01.121.00, 

311.01.121.01 i 311.01 16000 del pressupost general de l’any 2022”.  
 
2. A la relació de llocs de treball consta el lloc de treball amb el codi MAT012 denominació tècnic/a 

superior de Salut del grup de classificació A1, de la plantilla del personal funcionari interí.  
 

3. Per tal d’atendre els compromisos de servei de l’Àrea resulta necessari seleccionar el lloc de 
treball següent:  
 
Un/a tècnic/a superior de Salut, grup de classificació A1, subescala tècnica superior, escala 
d’administració general de la plantilla de personal funcionari interi per programes adscrit/a a 
l’assistència tècnica en Salut de l’Ajuntament de Canovelles de l’Àrea de Medi ambient i territori 
amb un dedicació del 50% de la jornada ordinaria.  

 
Les funcions que corresponen a aquest lloc de treball són les següents: 
 
a) 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.  

b) Inspeccionar, controlar i supervisar aquelles activitats i actuacions susceptibles d’afectar a la 
salut pública.  

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

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

promoció de la salut pública. 
f) 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.  
g) 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.  
h) 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. 

i) 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. 

 
 

A aquest lloc de treball corresponent les retribucions corresponents al grup A1 d’acord 
amb el detall següent: 
 

Sou base:                         528,50 euros 
Complement de destí:              209,54 euros 
Complement específic:              403,85 euros 
 

Per això,  
 
PROPOSO:  
1. Aprovar les bases que regulen la convocatòria del procés de selecció temporal.  
 
BASES QUE REGULEN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ I PROVISIÓ DE 
PERSONAL TEMPORAL 



 

 

  
1. Objecte de la convocatòria 

 
És objecte d’aquesta convocatòria la selecció i provisió de les places temporals següents.  

 Un/a tècnic/a superior de Salut, grup de classificació A1, subescala tècnica superior, escala 
d’administracio general de la plantilla de personal funcionari interi per programes adscrit/a a 
l’assistència tècnica en Salut de l’Ajuntament de Canovelles de l’Àrea de Medi ambient i territori 
amb un dedicació del 50% de la jornada ordinaria.  

 
SOU BRUT ANUAL ANY 2022: 15.581,72 € (50% de la 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: 
 

a) 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.  

b) Inspeccionar, controlar i supervisar aquelles activitats i actuacions susceptibles d’afectar a la 
salut pública.  

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

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

promoció de la salut pública. 
f) 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.  
g) 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.  
h) 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. 

i) 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 

 
 
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: 

 
ÀREA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI:  



 

 

 Tècnic/a superior de Salut: Graduat/da universitari/a en farmàcia, veterinària, biologia, 
medicina o altra titulació equivalent.  

 
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. 

 
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 Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives podran presentar la sol·licitud 

en model oficial que està disponible a la pàgina web d’aquest Consell Comarcal 
www.vallesoriental.cat (instància genèrica) 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. 

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

 
a) Fotocòpia del document d’identitat. 
b) Currículum vitae. 
c) Fotocòpia de la titulació acadèmica exigida a les bases. 
d) Fotocòpia de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats i valorables a la fase de 

concurs i dels requisits mínims necessaris per tenir dret a participar en les proves. 
e) Resguard acreditatiu de l’ingrés de la taxa dels drets d’examen. 

 
3.2 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 de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona.  

3.3 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. 



 

 

3.4 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. 

 
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 euros 
 
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 i s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 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. 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 
 

 Proves per la plaça de tècnic/a superior de Salut, grup de classificació A1, subescala tècnica 
superior, escala d’administració general de la plantilla de personal funcionari interi per programes 
adscrit/a a l’assistència tècnica en Salut de l’Ajuntament de Canovelles de l’Àrea de Medi ambient 
i territori amb un dedicació del 50% de la jornada ordinaria.  

 
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 superior a 6 mesos, fins a un màxim de dos 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 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 obtingut la major puntuació en la fase d’oposició. Si persisteix l’empat, 
així com en els procediments d'oposició, segons la puntuació obtinguda 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. 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. 
 
10. 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. 
 
11. 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 quin és la seva opció.  
 
12. 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. 
 
13. 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. 
 
14. 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 Salut) 
 
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. Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització 

comarcal de Catalunya 
5. Preparació, execució i seguiment de serveis municipals 
6. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques 
7. Llei 40/2015 , d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic 
8. Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques 
9. 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)  
10. Prevenció de riscos laborals i seguretat i salut  
11. 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. 
12. 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. 
13. L’Agència de salut pública de Catalunya. Estructura orgànica i organització territorial bàsica. 
14. Els serveis mínims dels ens locals en matèria de salut pública. La prestació de serveis de salut pública dels 

ens locals. 
15. L’educació sanitària en l’àmbit de les competències locals. 
16. Agències de seguretat alimentària i organismes públics relacionats. Organismes legislatius i organismes 

avaluadors. 



 

 

17. 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. 

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

risc. 
22. Registre d’establiments alimentaris. Normativa d'aplicació i criteris de registre. 
23. Manipulació d’aliments: marc normatiu, requisits i formació. 
24. Contaminació alimentària. Agents. Definició i classificació. 
25. 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. 

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

27. 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. 

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

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

30. Principis bàsics d’higiene aplicables al disseny d’un cuina en el sector de la restauració col·lectiva. 
31. Informació obligatòria de l’etiquetat dels productes alimentaris. Data de caducitat i data de consum preferent.  
32. 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. 
33. Objectius i funcions del menjador escolar. Consideracions per a l’elaboració de la programació del menú 

escolar. 
34. 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. 
35. 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. 
36. Diferents tipus d’instal·lacions associades a la proliferació i la dispersió de la legionel·losi. Classificació 

segons el risc. 
37. 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. 
38. 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.  
39. Tinença d’animals de companyia: cens i identificació. Normes sanitàries. Gossos potencialment perillosos. 

Definició. Normativa aplicable. Llicència municipal. 
40. Nuclis zoològics. Normativa d’aplicació a Catalunya. Classificació i requisits. 
41. 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. 
42. Control d’animals peridomèstics. 
43. Gestió del risc per a la salut derivat dels animals domèstics, dels animals de companyia, dels animals 

salvatges urbans i de les plagues.  
44. 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. 

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

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

normatiu, activitats de vigilància i efectes en salut. 
49. Canvi climàtic i impacte sobre la salut. Riscos ambientals per a la salut. 
50. Procediment oficial per a la presa de mostres alimentàries i el seu posterior control analític. 
51. Règim de les llicències ambientals. La llicència ambiental. Procediment. 
52. 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. 
53. Procediment de l’activitat inspectora en cas d’incompliment de les normes sanitàries . 
54. Potestat sancionadora dels ens locals. Mesures cautelars, multes coercitives i règim sancionador en l’àmbit 

de la Llei de Salut pública de Catalunya. 
55. 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. 
56. 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." 



 

 

 
2. El 13 de juliol de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 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. 
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar les bases reguladores i la convocatòria del procés de selecció temporal.  
 
BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ I PROVISIÓ DE 
PERSONAL TEMPORAL 
  
1. Objecte de la convocatòria 

 
És objecte d’aquesta convocatòria la selecció i provisió de les places temporals següents.  
 

 Un/a tècnic/a superior de Salut, grup de classificació A1, subescala tècnica superior, escala 
d’administracio general de la plantilla de personal funcionari interi per programes adscrit/a a 
l’assistència tècnica en Salut de l’Ajuntament de Canovelles de l’Àrea de Medi ambient i territori 
amb un dedicació del 50% de la jornada ordinaria.  

 
SOU BRUT ANUAL ANY 2022: 15.581,72 € (50% de la 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: 
 

a) 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.  

b) Inspeccionar, controlar i supervisar aquelles activitats i actuacions susceptibles d’afectar a la 
salut pública.  

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

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

promoció de la salut pública. 
f) 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.  
g) 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.  
h) 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. 

i) 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 
 

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: 

 
ÀREA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI:  
 

 Tècnic/a superior de Salut: Graduat/da universitari/a en farmàcia, veterinària, biologia, 
medicina o altra titulació equivalent.  

 
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. 

 
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.Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives podran presentar la sol·licitud 
en model oficial que està disponible a la pàgina web d’aquest Consell Comarcal 
www.vallesoriental.cat (instància genèrica) 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. 

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

 
a) Fotocòpia del document d’identitat. 
b) Currículum vitae. 
c)   Fotocòpia de la titulació acadèmica exigida a les bases. 
d) Fotocòpia de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats i valorables a la fase de 

concurs i dels requisits mínims necessaris per tenir dret a participar en les proves. 
e) Resguard acreditatiu de l’ingrés de la taxa dels drets d’examen. 

 
3.2. 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 de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  
 
3.3. 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. 
 
3.4. 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. 
 
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 euros 

 
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 i s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 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. 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 



 

 

 

 Proves per la plaça de tècnic/a superior de Salut, grup de classificació A1, subescala tècnica 
superior, escala d’administració general de la plantilla de personal funcionari interi per programes 
adscrit/a a l’assistència tècnica en Salut de l’Ajuntament de Canovelles de l’Àrea de Medi ambient 
i territori amb un dedicació del 50% de la jornada ordinaria.  

 
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 superior a 6 mesos, fins a un màxim de dos 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 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 obtingut la major puntuació en la fase d’oposició. Si persisteix l’empat, 
així com en els procediments d'oposició, segons la puntuació obtinguda 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. 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. 
 
10. 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. 
 
11. 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 quin és la seva opció.  



 

 

 
12. 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. 
 
13. 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. 
 
14. 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 Salut) 
 

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. Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 

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

Públiques 
9. 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)  
10. Prevenció de riscos laborals i seguretat i salut  
11. 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. 
12. 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. 
13. L’Agència de salut pública de Catalunya. Estructura orgànica i organització territorial bàsica. 
14. Els serveis mínims dels ens locals en matèria de salut pública. La prestació de serveis de salut 

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

organismes avaluadors. 
17. 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. 

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

segons el risc. 
22. Registre d’establiments alimentaris. Normativa d'aplicació i criteris de registre. 
23. Manipulació d’aliments: marc normatiu, requisits i formació. 
24. Contaminació alimentària. Agents. Definició i classificació. 



 

 

25. 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. 

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

27. 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. 

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

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

30. Principis bàsics d’higiene aplicables al disseny d’un cuina en el sector de la restauració col·lectiva. 
31. Informació obligatòria de l’etiquetat dels productes alimentaris. Data de caducitat i data de 

consum preferent.  
32. 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. 

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

34. 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. 

35. 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. 

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

37. 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. 

38. 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.  

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

40. Nuclis zoològics. Normativa d’aplicació a Catalunya. Classificació i requisits. 
41. 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. 
42. Control d’animals peridomèstics. 
43. Gestió del risc per a la salut derivat dels animals domèstics, dels animals de companyia, dels 

animals salvatges urbans i de les plagues.  
44. 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. 

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

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

humà. Marc normatiu, activitats de vigilància i efectes en salut. 
49. Canvi climàtic i impacte sobre la salut. Riscos ambientals per a la salut. 
50. Procediment oficial per a la presa de mostres alimentàries i el seu posterior control analític. 
51. Règim de les llicències ambientals. La llicència ambiental. Procediment. 
52. 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. 
53. Procediment de l’activitat inspectora en cas d’incompliment de les normes sanitàries . 
54. Potestat sancionadora dels ens locals. Mesures cautelars, multes coercitives i règim sancionador 

en l’àmbit de la Llei de Salut pública de Catalunya. 
55. 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. 



 

 

56. 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. 

 
2. Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, a l’E-TAULER.” 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 16.03 de la videoacta. 
 
El señor Luis Toral Ortega 
 
Jo tinc un dubte, a la Comissió informativa de la setmana passada vaig incorporar-me tard 
per motius laborals i vaig entrar més o menys en aquests punts, i recordo que en alguns va 
haver-hi grups que es van abstenir del dictamen, totes les propostes d’acord d’aquests punts 
de l’Àrea de Personal i Hisenda posa que el dictamen va ser unànime, i no va ser així, en 
alguns punts va haver-hi abstencions, si no recordo malament del grup d’Esquerra i de 
Ciutadans. A tots els acords posa que el dictamen va ser unànime quan no va ser així, ho 
dic perquè s’hauria de modificar. 
 
El president 
 
Ho recollim i ho modifiquem, quedarà constància en l’acta, és un error de transcripció. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 21 vots a favor de, per part del Grup Comarcal Partit dels 
Socialistes de Catalunya - CP, els senyors i les senyores Emilio Cordero Soria, Eva Maria 
Díaz Medina, 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, Eduard Vallhonesta Alarcon i Àlex Valiente Almazan; per 
part del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts), els senyors i les senyores Gemma 
Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, Raül Garcia Ramírez, Joan Daví Mayol, 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 9 abstencions 
de, per part del Grup Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les 
senyores Marc Candela i Callado, Núria Carné i Navarro, Anna Cella i Navarro, Assia 
Cherdal i Roukha, Joan Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomás, 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. 
 
 
15. Aprovar les bases i convocatòria dels processos de provisió de determinats llocs 
de treball del personal del Consell Comarcal. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 13 de juliol de 2022, que és el que 
segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 29 de juny de 2022, el senyor Oscar Frias Perez, cap de l'Àrea de Persones i Valors, 

ha emès l’informe següent: 
 

1. 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.Ensems va aprovar l’organigrama tècnic del Consell Comarcal que es va 
incorporar a la proposta. 

 
2. L’1 de setembre de 2021 el senyor Jordi Vendrell Ros, secretari accidental del Consell Comarcal del 

Vallès Oriental i cap de l’Àrea de Serveis Jurídics s’adscriu en comissió de serveis a la Coordinació de 
Serveis Jurídics de la Direcció de Serveis Generals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, conforme la 
resolució del Consell Comarcal del Vallès Oriental de data 7 de juliol de 2021, per un període de 2 anys 
a comptar des del dia 1 de setembre de 2021.  

 
El 30 de setembre de 2021, mitjançant Decret de Presidència 2021PRES000555 es va acordar la 
mobilitat funcional del senyor Gilbert Niubó i Doiz, amb DNI XX81017XX, perquè assumeixi 
temporalment les funcions de cap de l’Àrea de Serveis Jurídics fins la convocatòria de la provisió 
d’aquest lloc de treball. 

 
El senyor Gilbert Niubó i Doiz forma part de la plantilla de personal funcionari de carrera del Consell 
Comarcal.  

 
La relació de llocs de treball del Consell Comarcal inclou, amb el codi d’identificació SJ001, el lloc de 
treball de cap de l’Àrea de Serveis Jurídics pendent de la provisió corresponent per lliure designació. La 
fitxa descriptiva forma part d’aquest expedient.  

 
3. L’1 d’octubre de 2021, mitjançant Decret de Presidència 2021PRES000559 es va acordar la modificació 

funcional del senyor José Coy Serrano, amb DNI ***3002** perquè assumeixi les funcions de cap de 
l’Àrea de Transició Digital i Innovació Tecnològica fins la convocatòria de la provisió d’aquest lloc de 
treball. 

 
El senyor José Coy Serrano forma part de la plantilla de personal funcionari de carrera del Consell 
Comarcal.  

 
La relació de llocs de treball del Consell Comarcal inclou, amb el codi d’identificació TDI001, el lloc de 
treball de Cap de l’Àrea de Transició Digital i Innovació Tecnològica pendent de la provisió 
corresponent per lliure designació. La fitxa descriptiva forma part d’aquest expedient.  

 
FONAMENTS DE DRET 
 

1. L’article 23.2. de la Constitució Espanyola estableix que tenen dret a accedir en condicions d'igualtat a 
les funcions i càrrecs públics, amb els requisits que assenyalin les lleis. 
 

2. L’article 103 de la Constitució Espanyola estableix que la llei regularà l'estatut dels funcionaris públics, 
l'accés a la funció pública d'acord amb els principis de mèrit i capacitat, les peculiaritats de l'exercici del 
seu dret a sindicació, el sistema d'incompatibilitats i les garanties per a la imparcialitat en l'exercici de les 
seves funcions. 

 

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 els concursos per a la provisió de 
llocs de treball del personal de les entitats locals. 

 

4. L’article 80 del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, lliure 
designació amb convocatòria pública del personal funcionari de carrera. 

 

5. L’article 112 i ss del Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel Decret 214/1990, de 
30 de juliol i l’article 78 i ss de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, per la que s’aprova l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic, pel que fa a la provisió de llocs de treball. 

 

6. L’article 119 i ss del Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel Decret 214/1990, de 
30 de juliol, únicament es poden proveir, mitjançant el sistema de lliure designació, els llocs que figurin a la 
relació de llocs de treball amb aquesta qualificació, i amb la convocatòria pública prèvia i els funcionaris 
adscrits poden ser remoguts amb caràcter discrecional. 

 

7. L’article 80.4 del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, els 
titulars dels llocs de treball proveïts pel procediment de lliure designació amb convocatòria pública poden ser 



 

 

cessats discrecionalment. En cas de cessament, se’ls ha d’assignar un lloc de treball conforme al sistema 
de carrera professional propi de cada Administració pública i amb les garanties inherents de l’esmentat 
sistema. L’acord de cessament correspon al mateix òrgan que el nomenament i referirà la competència per 
adoptar la decisió, l’observança del procediment degut i la motivació que sustenta l’acord. 
 

8. L’article 14.2 q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat mitjançant el 
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre pel que fa a la competència del Ple per adoptar aquest 
acord, de conformitat amb el qual correspon 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  

 
1. Aprovar les bases i convocatòria dels processos de provisió de determinats llocs de treball del personal 

del Consell Comarcal.  
 

BASES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA DELS PROCESSOS DE SELECCIÓ PER A LA 
PROVISIÓ DE DETERMINATS LLOCS DE TREBALL 

 
1. Objecte de les bases i convocatòria:  
 
Es objecte d’aquestes bases la regulació dels processos per a la provisió dels llocs de treball de 
determinats empleats públics del Consell Comarcal i que són els següents:  
 

- Cap de l’Àrea de Serveis Jurídics del grup de classificació A1, escala administració especial, 
subescala tècnic/a superior de la plantilla de funcionaris de carrera del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental. 

 
Identificació del lloc a proveir:  

 

- Número de llocs de treball:1  

- Descripció del lloc: Cap de l’Àrea de Serveis Jurídics 

- Codi funcional: SJ001  

- Règim: Funcionari de carrera 

- Règim de procedència: Funcionari de Carrera  

- Escala: Administració especial 

- Grup: A1 

- Subescala: Tècnic/a superior 

- Titulació: Grau en Dret o equivalent. 

- Tipus de lloc: Lloc de comandament 

- Règim de provisió: Lliure designació 

- Nivell de destí: 28  

- Temporalitat: condicionat a la incorporació del titular del lloc de treball actualment en 
Comissió de Serveis. 

 
Altres característiques del lloc :  

 
Àrea: Serveis Jurídics  
Centre Treball: c/ Miquel Ricomà, 46, Granollers  
Tipologia de jornada: l’establerta a la normativa vigent 

 

Objectiu fonamental del lloc o missió i funcions: 
Dirigir, coordinar i organitzar els recursos humans, econòmics i materials de l'Àrea de 
Serveis Jurídics d’acord amb les directrius de l’equip de govern i la legislació vigent, per a la 
consecució dels objectius fixats. 

Les funcions a desenvolupar en aquest lloc de treball són les següents.  
 

1. Redacció dels informes en relació amb la contractació administrativa i la gestió 
d’aquesta. 

2. La Presidència de les meses de contractació, si així s’ha previst al plec de clàusules 
administratives particulars o a l’acord d’aprovació de l’expedient 

3. La responsabilitat del contracte si així s’ha previst al plec de clàusules administratives 
particulars o a l’acord d’aprovació de l’expedient 



 

 

4. La negociació amb proveïdors 
5. La gestió i execució del contracte. 
6. Relació amb d’altres administracions com la Generalitat de Catalunya, la Diputació de 

Barcelona, els consells comarcals, els ajuntaments i altres sectors. 
7. Redacció d’informes per a la formalització de convenis i la seva gestió. 
8. Informe en relació amb les subvencions nominatives previstes al pressupost. 
9. Informe en relació amb les subvencions sotmeses a concurrència competitiva. 
10. Elaboració del projecte, del pressupost i dels informes en relació amb les convocatòries 

de subvencions a les quals concorre el Consell Comarcal. 
11. Redacció d’informes en relació amb la gestió de personal.  
12. Aprovació de les Bases per la provisió de llocs de treball o per la selecció de personal 
13. Convocar per la provisió de llocs de treball o per la selecció de personal. 
14. Trasllat de la proposta del Tribunal de qualificació quant a la contractació o el 

nomenament de personal de l’Àrea. 
15. Certificació de qualsevol qüestió relacionada amb els programes, activitats i serveis de 

l’àrea. 
16. Presidir tribunal i proposar les proves dels processos de selecció i provisió de llocs de 

treball quan així s’hagi previst a les bases. 
Retribucions:  

 
Salari base:    1.238,68 € 
Complement Destí:            929,71 € 
Complement Específic:  1.481,02 € 
Complement cap d’Àrea:     785,38 € 

 
- Cap de l’Àrea de Transició Digital i Innovació Tecnològica del grup de classificació A1, escala 

administració especial, subescala tècnic/a superior de la plantilla de funcionaris de carrera del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 

Identificació del lloc a proveir:  
 

- Número de llocs de treball:1  

- Descripció del lloc: Cap de l’Àrea Transformació Digital i Innovació Tecnològica  

- Codi funcional: TDI001  

- Règim: Funcionari de carrera 

- Règim de procedència : Funcionari de carrera 

- Escala: Administració especial 

- Grup: A1 

- Subescala: Grau en enginyeria informàtica o equivalent. 

- Titulació: Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació A1 del personal funcionari.  

- Tipus de lloc: Lloc de comandament 

- Règim de provisió: Lliure designació 

- Nivell de destí: 24 
 
Altres característiques del lloc: 

 
Àrea: Transformació Digital i Innovació Tecnològica  
Centre Treball: c/ Miquel Ricomà, 46, Granollers  
Tipologia de jornada: l’establerta a la normativa vigent 

 

Objectiu fonamental del lloc o missió i funcions 
 

Planificar i impulsar l’actuació municipal en l’àmbit de la transformació digital i innovació 
tecnològica, tant municipal com de ciutat, coordinant l’acció dels diferents dels serveis 
municipals i ens instrumentals del Consell en l’àmbit tecnològic, d’acord amb les directrius 
de la direcció. Impulsar les polítiques d’innovació, d’avaluació i del rendiment de comptes 
en els àmbits de les seves competències. 
Les funcions a desenvolupar en aquest lloc de treball són les següents.  
1. Dissenyar l’estratègia digital i d’innovació tecnològica del Consell. Partint del Plade 

Sistemes i de la evolució tecnològica. I fer el seu seguiment i rendició de comptes. 
2. Identificar les tecnologies disruptives que provocaran canvis en la forma de prestació 

dels serveis municipals, i liderar la seva estratègia d’implementació. Potenciant la 
capacitació digital dels equips TIC dels grups municipals. 

3. Liderar projectes d’ Intel·ligència Artificial, Realitat augmentada , Big Data, Cloud, 
Computing, Comunity manager, cyberseguretat , ciència de les dades, aplicacions 



 

 

mòbils, Robòtica, Internet of things , Realitat virtual, Blokchain i altres tecnologies 
emergents. 

4. Liderar els serveis digitals que s’ofereixen als ens locals i a la ciutadania dins l’àmbit 
local.  

5. Dirigir el desplegament internament els projectes tecnològics, juntament amb els caps 
de projectes i 
coordinar els equips. 

6. Potenciar la capacitació digital dels empleats públics i la ciutadania, impulsant la 
transformació digital des d’ una estratègia de gestió del canvi dels treballadors públics i 
la ciutadania. 

7. Gestionar els projectes derivats de la estratègia de transformació i innovació.  
8. Dirigir el desplegament de les xarxes de comunicació tecnològica. 
9. Participar en projectes europeus de transformacions digitals i ciutats intel·ligents.  
10. Definir l’arquitectura de sistemes més adient per la prestació dels serveis digital d’acord 

amb l’evolució de la tecnologia i els nous serveis a prestar. 
11. Elaborar, executar i controlar els plans d’inversió municipal en sistemes. 
12. Impulsar estratègies d’innovació digital i gestionar el canvi que pot suposar a 

l’organització. 
 

Retribucions:  
 

Salari base:                 1.238,68 € 
Complement Destí:            651,06 € 
Complement Específic:    1.338,02 € 
Complement cap d’Àrea:     785,38 € 

 
2. Requisits de les persones aspirants  
 
Caldrà que aquells empleats públics que concorrin en aquesta convocatòria reuneixin els requisits 
següents: 
 
a) Ser funcionari/ària de carrera o interí del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
b) Estar en servei actiu o en qualsevol altra situació administrativa que, d'acord amb la normativa vigent, 
possibiliti participar en aquesta convocatòria. 
 
e) Tenir la capacitat funcional per a l’exercici de les funcions.  
 
f) No estar afectat per cap dels motius d’incompatibilitat continguts en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i altra normativa 
d’aplicació.  
 
g) No estar suspès en ferm, inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat/da 
mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública. 
 
h) Tenir la categoria del grup de classificació al que fa referència la identificació del lloc de treball, 
 
i) Posseir la titulació suficient i els mèrits 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 els procediments de 
provisió:  
 

 Cap de l’Àrea de Serveis Jurídics 
 

Titulació: Grau en Dret o equivalent. 
Mèrits: Experiència professional en l'àmbit de la funció directiva (recursos humans i equips de 
treball, pressupostos, organització administrativa, gestió pública, procediment administratiu, 
legislació àmbit local i/o prevenció de riscos i salut laboral), així com en la gestió de 
desenvolupament de projectes integrats a l’àmbit de l’Àrea de referència.  
 
 

 Cap de l’Àrea de Transició Digital i Innovació Tecnològica  

 
Titulació Tècnic/a superior del grup de classificació A1, subescala tècnica, escala 
d’administració especial: Llicenciatura o grau en enginyeria informàtica 
Mèrits: Experiència professional en l'àmbit de la funció directiva (recursos humans i equips de 
treball, pressupostos, organització administrativa, gestió pública, procediment administratiu, 



 

 

legislació àmbit local i/o prevenció de riscos i salut laboral), així com en la gestió de 
desenvolupament de projectes integrats a l’àmbit de l’Àrea de referència.  

 
 
j) Tenir una antiguitat mínima de dos anys en el grup de classificació exigit en el punt precedent  
 
Els requisits necessaris per a participar s’han de complir en la data en què finalitzi el termini de 
presentació de sol·licituds i mantenir-se fins a la formalització de l’adscripció. 
 

3. Presentació de sol·licituds 
 

El personal que desitgi participar en aquesta convocatòria haurà de presentar sol·licitud mitjançant 
instància genèrica disponible a la pàgina web www.vallesoriental.cat en el Registre General Consell 
Comarcal, Carrer Miquel Ricomà, 46, de Granollers, 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.  

 
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, excepte festius.  
 
Els dimecres, de les 16.00 a les 18.00 hores, excepte els festius i els períodes següents:  

- Període comprès entre el primer dilluns del mes de juny i el segon divendres de setembre.  

- Període comprès entre el penúltim dilluns de desembre al segon dilluns de gener. Període 
corresponent al període de vacances escolars de setmana santa, d'acord amb el calendari 
aprovat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, o departament 
que el substitueixi.  

 
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 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. 
 
En els processos de provisió per lliure designació la sol·licitud de participació s’ha d’acompanyar del 
currículum vitae, en el qual es farà constar, si és el cas, l'experiència i la capacitats demostrades en 
l'exercici de funcions similars a les assignades al lloc de treball a proveir. 

 
En el procés de provisió per concurs la sol·licitud de participació s’ha d’acompanyar de: 

 
a) El currículum vitae, en el qual es farà constar, si és el cas, l'experiència i la capacitats 

demostrades en l'exercici de funcions similars a les assignades al lloc de treball a proveir. 
 

b) La documentació acreditativa dels mèrits professionals i de formació al·legats que haurà de ser 
copia autèntica. 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. 

 
El personal que es presenti en aquesta convocatòria, que es trobi en servei actiu i adscrit a la plantilla 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental – endavant Consell Comarcal - no caldrà que aporti el full 
corresponent al currículum formatiu, que s'aportarà d'ofici. En tot cas, sí que haurà d'adjuntar les 
acreditacions corresponents a les activitats formatives que no constin en l'esmentat currículum o no 
comunicades prèviament al Consell Comarcal, així com altres mèrits. 
 
Per ser admès s’ha de manifestar que són certes les dades que indiquen a la sol·licitud i que 
compleixen totes les condicions  
 
El termini per presentar les sol·licituds serà de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà de la 
publicació de l’anunci de la convocatòria a l’E-TAULER. 
 
Els/les aspirants que tinguin la condició de 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.  
 
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 procediment. 
 

4. Llista d’admesos i exclosos. 
 

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el president del Consell Comarcal dictarà 
resolució, en el termini màxim d'un mes, declarant aprovada el llistat d’admissions i exclusions i establint 
la comissió de valoració designada pel gerent.  
 
La relació d’admesos/es ha de contenir el nom, els cognoms dels aspirants, ordenats alfabèticament 
segons els cognoms.  
 
La relació d’exclosos/es, 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. 
 
L'esmentada llista s'exposarà en el tauler d'edictes del Consell Comarcal, i es concedirà un termini de 
deu dies hàbils per a subsanacions i possibles reclamacions.  
 
Les al·legacions presentades es resoldran en el termini dels 30 dies hàbils següents a comptar des de la 
presentació de les mateixes. 
 
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entendran 
desestimades. 
 

5. Comissió de valoració 
 

La Comissió de valoració estarà integrada per tres persones i llurs suplents, funcionaris/res de carrera del 
Consell Comarcal o d’altres administracions públiques que ocupen llocs de comandament i/o coordinació o 
d’alta especialització d’acord amb el detall següent:  
 
a) President - El cap de l’Àrea de Persones i Valors o persona en qui delegui.  
 
b) Vocals (amb veu i vot) 

El/la 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 que actuarà com a secretari. 

 
La comissió de valoració quedarà constituïda amb la majoria dels seus membres i presència de la 
presidència i secretari/ària, i podrà incorporar a les seves funcions assessors/res especialistes en funció 
de les matèries de la seva competència. 
 
La designació dels membres 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.  
 
La comissió no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels seus membres, 
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. 

 
6. Desenvolupament del procediment de selecció  

 

- Procediment per la provisió per lliure designació del lloc de treball de cap de l’Àrea de 
Serveis Jurídics del grup de classificació A1, escala administració especial, subescala 
tècnic/a superior de la plantilla de funcionaris de carrera del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental. 

 
El procés consistirà en la valoració del currículum de cada persona aspirant.  
 
La comissió de valoració emetrà una acta amb el detall de la valoració, constatats en el currículum del 
perfil competencial i curricular de les persones aspirants i en relació amb els mèrits requerits.  
 



 

 

Valorarà, especialment, l’experiència professional en l'àmbit de la funció directiva (recursos humans i 
equips de treball, pressupostos, organització administrativa, gestió pública, procediment administratiu, 
legislació àmbit local i/o prevenció de riscos i salut laboral), així com en la gestió de desenvolupament 
de projectes integrats a l’àmbit de l’Àrea de referència. 
 
L’acta inclourà la proposta discrecional de la persona aspirant que es consideri més adient en relació 
amb l’objectiu del lloc de treball i les funcions que ha de dur a terme, i s’elevarà a la Presidència del 
Consell Comarcal i es publicarà en el tauler d'edictes del Consell Comarcal. 
 
La comissió de valoració podrà proposar que es declari deserta la provisió del lloc, malgrat l’existència 
de candidats que reuneixin els requisits mínims exigits, si cap d’ells és considerat adient per al lloc. 
 

- Procediment per la provisió per lliure designació del lloc de treball de cap de l’Àrea de 
Transició Digital i Innovació Tecnològica del grup de classificació A1, escala administració 
especial, subescala tècnic/a superior de la plantilla de funcionaris de carrera del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental. 

 
El procés consistirà en la valoració del currículum de cada persona aspirant.  
 
La comissió de valoració emetrà una acta amb el detall de la valoració, constatats en el currículum del 
perfil competencial i curricular de les persones aspirants i en relació amb els mèrits requerits.  
 
Valorarà, especialment, l’experiència professional en l'àmbit de la funció directiva (recursos humans i 
equips de treball, pressupostos, organització administrativa, gestió pública, procediment administratiu, 
legislació àmbit local i/o prevenció de riscos i salut laboral), així com en la gestió de desenvolupament 
de projectes integrats a l’àmbit de l’Àrea de referència. 
 
L’acta inclourà la proposta discrecional de la persona aspirant que es consideri més adient en relació 
amb l’objectiu del lloc de treball i les funcions que ha de dur a terme, i s’elevarà a la Presidència del 
Consell Comarcal i es publicarà en el tauler d'edictes del Consell Comarcal. 
 
La comissió de valoració podrà proposar que es declari deserta la provisió del lloc, malgrat l’existència 
de candidats que reuneixin els requisits mínims exigits, si cap d’ells és considerat adient per al lloc. 
 
7. Cessament dels llocs proveïts pel procediment de lliure designació 
 
Atès l’article 80.4 del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre de l’Estatut bàsic de l’empleat públic 
els titulars dels llocs de treball proveïts pel procediment de lliure designació amb convocatòria pública 
poden ser cessats discrecionalment. En cas de cessament, se’ls ha d’assignar un lloc de treball 
conforme al sistema de carrera professional propi de cada Administració pública i amb les garanties 
inherents de l’esmentat sistema. 
 
L’acord de cessament correspon al mateix òrgan que el nomenament i referirà la competència per 
adoptar la decisió, l’observança del procediment degut i la motivació que sustenta l’acord en el sentit 
següent:  
 

a) Si és el cas, s’acreditarà amb dades objectives el compliment no satisfactori de les funcions 
que corresponen al lloc de treball i el no assoliment de l’objectiu fonamental i missió del mateix.  

b) Si correspon, incorporarà la motivació de la consideració de què les causes tingudes en compte 
per la designació (mèrits) poden haver desaparegut o haver-se modificat i que, per tant, no és 
la persona idònia per ocupar un lloc de treball d’especial responsabilitat.  

 
8. Normativa reguladora  

 
Aquesta convocatòria, les seves bases així com el seu procediment de resolució, es regulen pel 
Reglament de personal al servei de les entitats locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol i 
supletòriament el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels 
funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya aprovat pel Decret 123/1997, de 13 de 
maig.  
 
Aquestes bases i la seva convocatòria, els actes administratius que se'n derivin, així com l'actuació de la 
Comissió de valoració, poden ser impugnats pels interessats en els casos i la forma establerts en la Llei 
de procediment administratiu comú.  
 

2. Donar publicitat interna d’aquest acord.” 

 



 

 

2. El 13 de juliol 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 i CUP 
Vallès Oriental – Alternativa Municipalista, i l’abstenció dels Grups Comarcals Esquerra 
Republicana de Catalunya i Ciutadans. 

  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 23.2. de la Constitució Espanyola estableix que tenen dret a accedir en 

condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs públics, amb els requisits que assenyalin les 
lleis. 
 

2. L’article 103 de la Constitució Espanyola estableix que la llei regularà l'estatut dels 
funcionaris públics, l'accés a la funció pública d'acord amb els principis de mèrit i 
capacitat, les peculiaritats de l'exercici del seu dret a sindicació, el sistema 
d'incompatibilitats i les garanties per a la imparcialitat en l'exercici de les seves funcions. 

 
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 els concursos per a la provisió de llocs de treball del personal de les entitats 
locals. 

 
4. L’article 80 del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre de l’Estatut bàsic de l’empleat 

públic, lliure designació amb convocatòria pública del personal funcionari de carrera. 
 
5. L’article 112 i ss del Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel 

Decret 214/1990, de 30 de juliol i l’article 78 i ss de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, per la que 
s’aprova l’Estatut bàsic de l’empleat públic, pel que fa a la provisió de llocs de treball. 

 
6. L’article 119 i ss del Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel 

Decret 214/1990, de 30 de juliol, únicament es poden proveir, mitjançant el sistema de lliure 
designació, els llocs que figurin a la relació de llocs de treball amb aquesta qualificació, i 
amb la convocatòria pública prèvia i els funcionaris adscrits poden ser remoguts amb 
caràcter discrecional. 

 
7. L’article 80.4 del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre de l’Estatut bàsic de 

l’empleat públic, els titulars dels llocs de treball proveïts pel procediment de lliure designació 
amb convocatòria pública poden ser cessats discrecionalment. En cas de cessament, se’ls 
ha d’assignar un lloc de treball conforme al sistema de carrera professional propi de cada 
Administració pública i amb les garanties inherents de l’esmentat sistema. L’acord de 
cessament correspon al mateix òrgan que el nomenament i referirà la competència per 
adoptar la decisió, l’observança del procediment degut i la motivació que sustenta l’acord. 
 

8. L’article 14.2 q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat 
mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre pel que fa a la competència del 
Ple per adoptar aquest acord, de conformitat amb el qual correspon 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:  
 
1. Aprovar les bases i convocatòria dels processos de provisió de determinats llocs de 

treball del personal del Consell Comarcal.  
 

BASES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA DELS PROCESSOS DE SELECCIÓ PER A LA 
PROVISIÓ DE DETERMINATS LLOCS DE TREBALL 

 
1. Objecte de les bases i convocatòria:  

 
Es objecte d’aquestes bases la regulació dels processos per a la provisió dels llocs de treball de 
determinats empleats públics del Consell Comarcal i que són els següents:  
 

- Cap de l’Àrea de Serveis Jurídics del grup de classificació A1, escala administració 
especial, subescala tècnic/a superior de la plantilla de funcionaris de carrera del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental. 
 

Identificació del lloc a proveir:  
 

- Número de llocs de treball:1  

- Descripció del lloc: Cap de l’Àrea de Serveis Jurídics 

- Codi funcional: SJ001  

- Règim: Funcionari de carrera 

- Règim de procedència: Funcionari de Carrera  

- Escala: Administració especial 

- Grup: A1 

- Subescala: Tècnic/a superior 

- Titulació: Grau en Dret o equivalent. 

- Tipus de lloc: Lloc de comandament 

- Règim de provisió: Lliure designació 

- Nivell de destí: 28  

- Temporalitat: condicionat a la incorporació del titular del lloc de treball actualment en 
Comissió de Serveis. 

 
Altres característiques del lloc :  

 
Àrea: Serveis Jurídics  
Centre Treball: c/ Miquel Ricomà, 46, Granollers  
Tipologia de jornada: l’establerta a la normativa vigent 

 
Objectiu fonamental del lloc o missió i funcions: 

Dirigir, coordinar i organitzar els recursos humans, econòmics i materials de l'Àrea de 
Serveis Jurídics d’acord amb les directrius de l’equip de govern i la legislació vigent, per 
a la consecució dels objectius fixats. 

Les funcions a desenvolupar en aquest lloc de treball són les següents.  
1. Redacció dels informes en relació amb la contractació administrativa i la gestió 

d’aquesta. 
2. La Presidència de les meses de contractació, si així s’ha previst al plec de 

clàusules administratives particulars o a l’acord d’aprovació de l’expedient 
3. La responsabilitat del contracte si així s’ha previst al plec de clàusules 

administratives particulars o a l’acord d’aprovació de l’expedient 
4. La negociació amb proveïdors 
5. La gestió i execució del contracte. 
6. Relació amb d’altres administracions com la Generalitat de Catalunya, la Diputació 

de Barcelona, els consells comarcals, els ajuntaments i altres sectors. 
7. Redacció d’informes per a la formalització de convenis i la seva gestió. 
8. Informe en relació amb les subvencions nominatives previstes al pressupost. 
9. Informe en relació amb les subvencions sotmeses a concurrència competitiva. 



 

 

10. Elaboració del projecte, del pressupost i dels informes en relació amb les 
convocatòries de subvencions a les quals concorre el Consell Comarcal. 

11. Redacció d’informes en relació amb la gestió de personal.  
12. Aprovació de les Bases per la provisió de llocs de treball o per la selecció de 

personal 
13. Convocar per la provisió de llocs de treball o per la selecció de personal. 
14. Trasllat de la proposta del Tribunal de qualificació quant a la contractació o el 

nomenament de personal de l’Àrea. 
15. Certificació de qualsevol qüestió relacionada amb els programes, activitats i serveis 

de l’àrea. 
16. Presidir tribunal i proposar les proves dels processos de selecció i provisió de llocs 

de treball quan així s’hagi previst a les bases. 
Retribucions:  

 
Salari base:    1.238,68 € 
Complement Destí:           929,71 € 
Complement Específic:  1.481,02 € 
Complement cap d’Àrea:    785,38 € 

 
- Cap de l’Àrea de Transició Digital i Innovació Tecnològica del grup de classificació A1, 

escala administració especial, subescala tècnic/a superior de la plantilla de funcionaris de 
carrera del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 
Identificació del lloc a proveir:  

 

- Número de llocs de treball:1  

- Descripció del lloc: Cap de l’Àrea Transformació Digital i Innovació Tecnològica  

- Codi funcional: TDI001  

- Règim: Funcionari de carrera 

- Règim de procedència : Funcionari de carrera 

- Escala: Administració especial 

- Grup: A1 

- Subescala: Grau en enginyeria informàtica o equivalent. 

- Titulació: Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació A1 del personal 
funcionari.  

- Tipus de lloc: Lloc de comandament 

- Règim de provisió: Lliure designació 

- Nivell de destí: 24 
 
Altres característiques del lloc: 

 
Àrea: Transformació Digital i Innovació Tecnològica  
Centre Treball: c/ Miquel Ricomà, 46, Granollers  
Tipologia de jornada: l’establerta a la normativa vigent 

 
Objectiu fonamental del lloc o missió i funcions 

 
Planificar i impulsar l’actuació municipal en l’àmbit de la transformació digital i 
innovació tecnològica, tant municipal com de ciutat, coordinant l’acció dels diferents 
dels serveis municipals i ens instrumentals del Consell en l’àmbit tecnològic, d’acord 
amb les directrius de la direcció. Impulsar les polítiques d’innovació, d’avaluació i del 
rendiment de comptes en els àmbits de les seves competències. 
Les funcions a desenvolupar en aquest lloc de treball són les següents.  
1. Dissenyar l’estratègia digital i d’innovació tecnològica del Consell. Partint del 

Plade Sistemes i de la evolució tecnològica. I fer el seu seguiment i rendició de 
comptes. 

2. Identificar les tecnologies disruptives que provocaran canvis en la forma de 
prestació 



 

 

3. dels serveis municipals, i liderar la seva estratègia d’implementació. Potenciant la 
capacitació digital dels equips TIC dels grups municipals. 

4. Liderar projectes d’ Intel·ligència Artificial, Realitat augmentada , Big Data, Cloud, 
Computing, Comunity manager, cyberseguretat , ciència de les dades, 
aplicacions mòbils, Robòtica, Internet of things , Realitat virtual, Blokchain i altres 
tecnologies emergents. 

5. Liderar els serveis digitals que s’ofereixen als ens locals i a la ciutadania dins 
l’àmbit local.  

6. Dirigir el desplegament internament els projectes tecnològics, juntament amb els 
caps de projectes i 

7. coordinar els equips. 
8. Potenciar la capacitació digital dels empleats públics i la ciutadania, impulsant la 

transformació digital des d’ una estratègia de gestió del canvi dels treballadors 
públics i la ciutadania. 

9. Gestionar els projectes derivats de la estratègia de transformació i innovació.  
10. Dirigir el desplegament de les xarxes de comunicació tecnològica. 
11. Participar en projectes europeus de transformacions digitals i ciutats intel·ligents.  
12. Definir l’arquitectura de sistemes més adient per la prestació dels serveis digital 

d’acord amb l’evolució de la tecnologia i els nous serveis a prestar. 
13. Elaborar, executar i controlar els plans d’inversió municipal en sistemes. 
14. Impulsar estratègies d’innovació digital i gestionar el canvi que pot suposar a 

l’organització. 
 

Retribucions:  
 

Salari base:             1.238,68 € 
Complement Destí:            651,06 € 
Complement Específic:          1.338,02 € 
Complement cap d’Àrea:    785,38 € 

 
2. Requisits de les persones aspirants  
 
Caldrà que aquells empleats públics que concorrin en aquesta convocatòria reuneixin els requisits 
següents: 
 
a) Ser funcionari/ària de carrera o interí del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
b) Estar en servei actiu o en qualsevol altra situació administrativa que, d'acord amb la normativa 
vigent, possibiliti participar en aquesta convocatòria. 
 
e) Tenir la capacitat funcional per a l’exercici de les funcions.  
 
f) No estar afectat per cap dels motius d’incompatibilitat continguts en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i altra 
normativa d’aplicació.  
 
g) No estar suspès en ferm, inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions públiques ni estar 
separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública. 
 
h) Tenir la categoria del grup de classificació al que fa referència la identificació del lloc de treball, 
 
i) Posseir la titulació suficient i els mèrits 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 els 
procediments de provisió:  
 

 Cap de l’Àrea de Serveis Jurídics 
 
Titulació: Grau en Dret o equivalent. 
Mèrits: Experiència professional en l'àmbit de la funció directiva (recursos humans i 
equips de treball, pressupostos, organització administrativa, gestió pública, procediment 



 

 

administratiu, legislació àmbit local i/o prevenció de riscos i salut laboral), així com en la 
gestió de desenvolupament de projectes integrats a l’àmbit de l’Àrea de referència.  
 
 

 Cap de l’Àrea de Transició Digital i Innovació Tecnològica  
 
Titulació Tècnic/a superior del grup de classificació A1, subescala tècnica, escala 
d’administració especial: Llicenciatura o grau en enginyeria informàtica 
Mèrits: Experiència professional en l'àmbit de la funció directiva (recursos humans i 
equips de treball, pressupostos, organització administrativa, gestió pública, procediment 
administratiu, legislació àmbit local i/o prevenció de riscos i salut laboral), així com en la 
gestió de desenvolupament de projectes integrats a l’àmbit de l’Àrea de referència.  

 
 
j) Tenir una antiguitat mínima de dos anys en el grup de classificació exigit en el punt precedent  
 
Els requisits necessaris per a participar s’han de complir en la data en què finalitzi el termini de 
presentació de sol·licituds i mantenir-se fins a la formalització de l’adscripció. 
 

3. Presentació de sol·licituds 
 

El personal que desitgi participar en aquesta convocatòria haurà de presentar sol·licitud 
mitjançant instància genèrica disponible a la pàgina web www.vallesoriental.cat en el Registre 
General Consell Comarcal, Carrer Miquel Ricomà, 46, de Granollers, 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.  

 
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, excepte festius.  
 
Els dimecres, de les 16.00 a les 18.00 hores, excepte els festius i els períodes següents:  

- Període comprès entre el primer dilluns del mes de juny i el segon divendres de 
setembre.  

- Període comprès entre el penúltim dilluns de desembre al segon dilluns de gener. 
Període corresponent al període de vacances escolars de setmana santa, d'acord 
amb el calendari aprovat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, o departament que el substitueixi.  

 
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 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. 
 
En els processos de provisió per lliure designació la sol·licitud de participació s’ha d’acompanyar 
del currículum vitae, en el qual es farà constar, si és el cas, l'experiència i la capacitats 
demostrades en l'exercici de funcions similars a les assignades al lloc de treball a proveir. 

 
En el procés de provisió per concurs la sol·licitud de participació s’ha d’acompanyar de: 

 
a) El currículum vitae, en el qual es farà constar, si és el cas, l'experiència i la capacitats 

demostrades en l'exercici de funcions similars a les assignades al lloc de treball a proveir. 
 

b) La documentació acreditativa dels mèrits professionals i de formació al·legats que haurà 
de ser copia autèntica. 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. 

 
El personal que es presenti en aquesta convocatòria, que es trobi en servei actiu i adscrit a la 
plantilla del Consell Comarcal del Vallès Oriental – endavant Consell Comarcal - no caldrà que 
aporti el full corresponent al currículum formatiu, que s'aportarà d'ofici. En tot cas, sí que haurà 
d'adjuntar les acreditacions corresponents a les activitats formatives que no constin en l'esmentat 
currículum o no comunicades prèviament al Consell Comarcal, així com altres mèrits. 
 
Per ser admès s’ha de manifestar que són certes les dades que indiquen a la sol·licitud i que 
compleixen totes les condicions  
 
El termini per presentar les sol·licituds serà de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà de la 
publicació de l’anunci de la convocatòria a l’E-TAULER. 
 
Els/les aspirants que tinguin la condició de 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.  
 
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 procediment. 
 

4. Llista d’admesos i exclosos. 
 

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el president del Consell Comarcal dictarà 
resolució, en el termini màxim d'un mes, declarant aprovada el llistat d’admissions i exclusions i 
establint la comissió de valoració designada pel gerent.  
 
La relació d’admesos/es ha de contenir el nom, els cognoms dels aspirants, ordenats 
alfabèticament segons els cognoms.  
 
La relació d’exclosos/es, 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. 
 
L'esmentada llista s'exposarà en el tauler d'edictes del Consell Comarcal, i es concedirà un 
termini de deu dies hàbils per a subsanacions i possibles reclamacions.  
 
Les al·legacions presentades es resoldran en el termini dels 30 dies hàbils següents a comptar 
des de la presentació de les mateixes. 
 
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entendran 
desestimades. 
 

5. Comissió de valoració 
 

La Comissió de valoració estarà integrada per tres persones i llurs suplents, funcionaris/res 
de carrera del Consell Comarcal o d’altres administracions públiques que ocupen llocs de 
comandament i/o coordinació o d’alta especialització d’acord amb el detall següent:  
 
a) President - El cap de l’Àrea de Persones i Valors o persona en qui delegui.  
 
b) Vocals (amb veu i vot) 

El/la 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 que actuarà com a secretari. 
 
La comissió de valoració quedarà constituïda amb la majoria dels seus membres i presència de la 
presidència i secretari/ària, i podrà incorporar a les seves funcions assessors/res especialistes en 
funció de les matèries de la seva competència. 
 
La designació dels membres 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.  
 
La comissió no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels seus 
membres, 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. 
 
 

 
6. Desenvolupament del procediment de selecció  

 

- Procediment per la provisió per lliure designació del lloc de treball de cap de l’Àrea de 
Serveis Jurídics del grup de classificació A1, escala administració especial, subescala 
tècnic/a superior de la plantilla de funcionaris de carrera del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental. 

 
El procés consistirà en la valoració del currículum de cada persona aspirant.  
 
La comissió de valoració emetrà una acta amb el detall de la valoració, constatats en el 
currículum del perfil competencial i curricular de les persones aspirants i en relació amb els mèrits 
requerits.  
 
Valorarà, especialment, l’experiència professional en l'àmbit de la funció directiva (recursos 
humans i equips de treball, pressupostos, organització administrativa, gestió pública, procediment 
administratiu, legislació àmbit local i/o prevenció de riscos i salut laboral), així com en la gestió de 
desenvolupament de projectes integrats a l’àmbit de l’Àrea de referència. 
 
L’acta inclourà la proposta discrecional de la persona aspirant que es consideri més adient en 
relació amb l’objectiu del lloc de treball i les funcions que ha de dur a terme, i s’elevarà a la 
Presidència del Consell Comarcal i es publicarà en el tauler d'edictes del Consell Comarcal. 
 
La comissió de valoració podrà proposar que es declari deserta la provisió del lloc, malgrat 
l’existència de candidats que reuneixin els requisits mínims exigits, si cap d’ells és considerat 
adient per al lloc. 
 

- Procediment per la provisió per lliure designació del lloc de treball de cap de l’Àrea de 
Transició Digital i Innovació Tecnològica del grup de classificació A1, escala 
administració especial, subescala tècnic/a superior de la plantilla de funcionaris de 
carrera del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 

El procés consistirà en la valoració del currículum de cada persona aspirant.  
 
La comissió de valoració emetrà una acta amb el detall de la valoració, constatats en el 
currículum del perfil competencial i curricular de les persones aspirants i en relació amb els mèrits 
requerits.  
 
Valorarà, especialment, l’experiència professional en l'àmbit de la funció directiva (recursos 
humans i equips de treball, pressupostos, organització administrativa, gestió pública, procediment 
administratiu, legislació àmbit local i/o prevenció de riscos i salut laboral), així com en la gestió de 
desenvolupament de projectes integrats a l’àmbit de l’Àrea de referència. 
 



 

 

L’acta inclourà la proposta discrecional de la persona aspirant que es consideri més adient en 
relació amb l’objectiu del lloc de treball i les funcions que ha de dur a terme, i s’elevarà a la 
Presidència del Consell Comarcal i es publicarà en el tauler d'edictes del Consell Comarcal. 
 
La comissió de valoració podrà proposar que es declari deserta la provisió del lloc, malgrat 
l’existència de candidats que reuneixin els requisits mínims exigits, si cap d’ells és considerat 
adient per al lloc. 
 
7. Cessament dels llocs proveïts pel procediment de lliure designació 
 
Atès l’article 80.4 del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre de l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic els titulars dels llocs de treball proveïts pel procediment de lliure designació amb 
convocatòria pública poden ser cessats discrecionalment. En cas de cessament, se’ls ha 
d’assignar un lloc de treball conforme al sistema de carrera professional propi de cada 
Administració pública i amb les garanties inherents de l’esmentat sistema. 
 
L’acord de cessament correspon al mateix òrgan que el nomenament i referirà la competència per 
adoptar la decisió, l’observança del procediment degut i la motivació que sustenta l’acord en el 
sentit següent:  
 

a) Si és el cas, s’acreditarà amb dades objectives el compliment no satisfactori de les 
funcions que corresponen al lloc de treball i el no assoliment de l’objectiu fonamental i 
missió del mateix.  

b) Si correspon, incorporarà la motivació de la consideració de què les causes tingudes en 
compte per la designació (mèrits) poden haver desaparegut o haver-se modificat i que, 
per tant, no és la persona idònia per ocupar un lloc de treball d’especial responsabilitat.  

 
8. Normativa reguladora  

 
Aquesta convocatòria, les seves bases així com el seu procediment de resolució, es regulen pel 
Reglament de personal al servei de les entitats locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol 
i supletòriament el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels 
funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya aprovat pel Decret 123/1997, de 13 
de maig.  
 
Aquestes bases i la seva convocatòria, els actes administratius que se'n derivin, així com 
l'actuació de la Comissió de valoració, poden ser impugnats pels interessats en els casos i la 
forma establerts en la Llei de procediment administratiu comú.  
 
 

2. Donar publicitat interna d’aquest acord.” 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 18.05 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 21 vots a favor de, per part del Grup Comarcal Partit dels 
Socialistes de Catalunya - CP, els senyors i les senyores Emilio Cordero Soria, Eva Maria 
Díaz Medina, 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, Eduard Vallhonesta Alarcon i Àlex Valiente Almazan; per 
part del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts), els senyors i les senyores Gemma 
Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, Raül Garcia Ramírez, Joan Daví Mayol, 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 9 abstencions 
de, per part del Grup Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les 
senyores Marc Candela i Callado, Núria Carné i Navarro, Anna Cella i Navarro, Assia 
Cherdal i Roukha, Joan Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomás, 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. 
 
 
16. Modificar l’organigrama tècnic del Consell Comarcal del Vallès Oriental per l’any 
2022. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 13 de juliol de 2022, que és el que 
segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 6 de juliol de 2022, el senyor Oscar Frias Perez, cap de l'Àrea de Persones i Valors, 

ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. 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, l’organigrama tècnic 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. 

 
2. El 5 de juliol de 2022 el senyor Carles Fernández Pérez, gerent del Consell Comarcal  ha emès 

l’informe següent:  

 
“Oficina Habitatge 

3. XP: X2022007347 
1. 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.  

 
2. L’organització tècnica actual està estructurada en àrees específiques com l’Àrea de Medi Ambient i 

Territori, Desenvolupament Local, Polítiques Socials i d’Igualtat, i Serveis Personals, que a l’hora 
agrupen diversos serveis. També compta amb àrees de caràcter més transversal, que ofereixen 
principalment suport intern a la resta de l’organització: Secretaria, Serveis jurídics, Comunicació externa 
i transparència, Persones i Valors, l’Àrea de Transformació digital i innovació tecnològica i l’Àrea 
d’Intervenció i Tresoreria.  

 
3. El Consell Comarcal ofereix des dels seus inicis el servei de l’Oficina d’habitatge, tanmateix amb 

tasques molt concretes d’informació i atenció ciutadana en matèria d’habitatge, gestionant i tramitant 
expedients corresponents als programes d’àmbit tècnic (habitabilitat, inspeccions tècniques i 
rehabilitació d’edificis residencials). 

 
4. El Programa d’Actuació Comarcal (PAC) 2012-2016, aprovat per Ple de 12 de febrer de 2013, així com 

als següents aprovats, es van definir set línies bàsiques i estratègiques d’actuació en quant a 
l’assessorament, suport i coordinació, tant tècnicament com jurídicament als ajuntaments de la comarca. 
I és en aquesta primera línia estratègica dirigida a l’atenció a les persones on es troben accions 
vinculades a l’habitatge, centrades en la gestió, tramitació, l’assessorament i la gestió de serveis en 
aquesta matèria per mitjà de l’Oficina comarcal d’habitatge, concretant accions respecte a: 

 
1. Consolidar l’Oficina Comarcal d’Habitatge 
2. Consolidar els serveis de tràmit que s’ofereixen als ajuntaments 
3. Consolidar el serveis cívics que s’ofereixen als ajuntaments 
4. Desenvolupar els serveis de governança en aquells ajuntaments que ho sol·licitin 



 

 

5. Polítiques sobre accés a l’habitatge i promoció de l’habitatge públic protegit, planificades i 
coordinades de forma supramunicipal al Vallès Oriental.  

 
5. Seguint aquesta línia estratègica, el Ple de 23 de novembre de 2016, va aprovar la creació de l’Oficina 

Comarcal d’Habitatge, amb una clara intenció d’esdevenir un servei integral d’atenció a la ciutadania i 
als ens locals, amb una cartera de serveis molt àmplia, on s’inclouen serveis de tràmit, serveis cívics i 
governança: 

 
C) Serveis de tràmit: són aquells serveis d’assessorament, de gestió i tramitació d’ajuts socials, que 

inclouen entre d’altres: 
 

viii. Gestió i avaluació dels estudis o informes tècnics previs de reforma d’edificis o habitatges, per a 
les quals es sol·licitin ajuts. 

ix. Gestió i tramitació d’ajuts i assessorament tècnic per a la rehabilitació d’edificis i habitatges. 
x. Gestió i tramitació de prestacions per al pagament del lloguer. 
xi. Gestió i tramitació de sol·licituds de cèdules d’habitabilitat. 
xii. Tramitació de prestacions econòmiques d’urgència especial per a l’habitatge. 
xiii. Assessorament per al desenvolupament de les polítiques d’habitatge que vulguin concertar els 

diferents ajuntaments de la comarca, pel qual resulta necessària l’elaboració de plans locals 
d’habitatge on es reflecteixi el diagnòstic sobre les necessitats i les mesures que s’han 
d’adoptar per a aconseguir els objectius perseguits. 

xiv. Assistència als municipis de la comarca per al desenvolupament dels instruments adreçats al 
foment de la conservació i la rehabilitació del parc d’habitatges, amb la finalitat d’exigir el 
compliment de les condicions de funcionalitat, seguretat, salubritat i sostenibilitat dels 
habitatges promovent les possibles accions orientades a la introducció de criteris de cohesió 
social, ambiental i d’eficiència ecològica en el procés d’edificació, conservació i rehabilitació del 
parc immobiliari. 

 
D) Serveis cívics: són aquells serveis d’assistència i assessorament tècnic-jurídic adreçats als ens 

locals per a dur a terme: 
 

viii. Assessorament i mediació de consum en termes hipotecaris. 
ix. Assessorament i mediació sobre deutes hipotecari i de lloguer. 
x. Assessorament jurídic en els processos d’execució hipotecària I desnonaments. 
xi. Assessorament i tramitació dels expedients per la Mesa de valoració per a situacions 

d’emergències econòmiques i socials. 
xii. Assessorament a la xarxa de municipis de la comarca en el desenvolupament de la protecció 

pública de l’habitatge, que inclou tant polítiques orientades a l’obtenció d’habitatge amb 
protecció oficial com d’altres actuacions susceptibles d’ésser protegides, regulades als plans 
d’habitatge, o com les relatives a la mediació en l’àmbit del lloguer social, potenciant l’aportació 
d’habitatges privats cap a aquest objectiu, afavorint així la inserció social i evitant 
desnonaments socialment no acceptables. 

xiii. Assessorament i assistència tècnic-jurídica als ens locals per a garantir el compliment dels 
mecanismes establerts per a la resolució de les situacions de sobreendeutament del deute 
hipotecari, amb l’objectiu de garantir el manteniment de l’habitatge o el possible reallotjament a 
famílies en risc d’exclusió residencial. 

xiv. Assessorament tècnic-jurídic als ens locals en matèria de pobresa energètica per a l’aplicació 
dels drets de les persones en situació de vulnerabilitat econòmica, desenvolupant els 
mecanismes existents per a evitar la interrupció dels subministraments bàsics per impagaments 
a les persones referenciades. 

 
E) Governança: assistència i assessorament en el desenvolupament de polítiques públiques 

d’habitatge mitjançant les accions següents: 
 

i. Donar suport en la presa de decisions als responsables polítics i als agents socials i econòmics, 
mitjançant la recerca i el tractament de les dades, així com l’elaboració i la tramesa de 
diferents informacions i documents. 

ii. Fomentar acords de col·laboració amb el Deganat del partit judicial de Granollers i Mollet del 
Vallès per poder acompanyar en el procés d’execució hipotecària i de desnonament als 
usuaris afectats de la comarca així com als professionals públics implicats en 
l’acompanyament d’aquestes famílies. 

iii. Foment de la signatura del Protocol d’execució de diligències de llançament als partits judicials 
de Catalunya. 

iv. Assistència i assessorament tècnic-jurídic als ens locals de la comarca per a desenvolupar 
instruments dirigits a evitar la desocupació injustificada permanent dels habitatges en àmbits 
d’acreditada necessitat i incorporar-los al mercat immobiliari mitjançant tècniques de foment o 
d’intervenció administrativa; sense menysprear els casos de possible sobreocupació dels 



 

 

habitatges i infrahabitatges, lluitant contra l’activitat empresarial i lucrativa de convertir 
il·legalment els habitatges en allotjaments turístics, precaris, sobreocupats i sotmesos a preus 
abusius. 

v. Assistència i assessorament tècnic-jurídic en l’aplicació dels règims sancionadors establerts per 
a la vulneració dels deures inherents a la condició de propietaris d’habitatges, així com dels 
agents que vulneren la funció social de la propietat. 

vi. Assessorament i assistència tècnic-jurídica als ens locals per al desenvolupament de les 
mesures previstes legalment dirigides a garantir la funció social de la propietat 

vii. Assistència i assessorament tècnic-jurídic als ens locals de la comarca per a la correcta 
promoció de l’exercici de les seves competències sobre la matèria d’habitatge en el marc de 
llur autonomia, amb la coordinació imprescindible de llur actuació amb els interessos 
supralocals. 

viii. Creació d’un espai de treball formatiu dirigit als professionals dels ajuntaments en matèria 
d’habitatge. 

ix. Taula de coordinació comarcal pel dret de l’habitatge. 
x. Xarxa comarcal d’habitatge 

 
6. Actualment, l’Oficina Comarcal d’Habitatge està formada per nou persones: una responsable de l’Oficina 

d’Habitatge (tècnica superior A1), tres tècnics/ques d’habitatge (tres tècnics A2), i cinc administratives 
(C1). Pendents de la incorporació d’un/a treballadora/a social.  

 
7. En el marc de la cartera de serveis, concretament amb la Governança, l’Oficina comarcal d’habitatge té 

conveni subscrit i vigent amb els ajuntaments de Montmeló, Lliçà d’Amunt, les Franqueses del Vallès, la 
Roca del Vallès i la Garriga, així mateix pendent d’aprovar amb Canovelles. Conveni que inclou 
l’assessorament tècnic-jurídic per a potenciar i desenvolupar les polítiques públiques dels municipis.  

 
Respecte als convenis de col·laboració en matèria d’habitatge per a la prestació d’assistència tècnica en el 

desenvolupament de polítiques públiques d’habitatge que ofereix l’Oficina Comarcal d’habitatge, 
mitjançant personal tècnic qualificat del Consell Comarcal, hi ha subscrits convenis amb Montornès del 
Vallès, la Llagosta, Montmeló i Parets del Vallès. 

 
8. Des de la creació de l’Oficina d’Habitatge com a servei integral al 2016, i durant aquests anys de 

funcionament, s’ha comprovat que pel seu impacte social, seva pròpia naturalesa, complexitat i 
transversalitat ha reportat directament amb Gerència la matèria tractada. Per aquest mateix motiu es fa 
necessari que aquest servei no hagi d’estar circumscrit a cap àrea en concret de l’organització per al 
seu bon funcionament. 

 
En aquest sentit, es considera més apropiat que l’Oficina d’Habitatge estigui adscrita a Gerència. 

 
Per això, PROPOSO 

 
1. Adscriure l’Oficina Comarcal d’Habitatge, actualment dins de l’Àrea de Serveis Personals, a la 

Gerència del Consell Comarcal. 
 

2. Modificar en aquest sentit la Relació vigent de llocs de treball. “ 
 

4. Resultat d’això correspon la  modificació de la relació de llocs de treball i de  l’organigrama tècnic 
del Consell Comarcal  per a l’exercici 2022. 

 
Per això,  
 
Proposo:  
 
1. La modificació l’organigrama tècnic del Consell Comarcal del Vallès Oriental per l’any 2022 
incorporant el canvi d’adscripció de l’Oficina Comarcal d’Habitatge resultant el següent:  



 

 

 



 

 

 
 
 

2. El 13 de juliol 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 i CUP 



 

 

Vallès Oriental – Alternativa Municipalista, i l’abstenció dels Grups Comarcals Esquerra 
Republicana de Catalunya i Ciutadans. 

 
FONAMENTS DE DRET:  
 
1. L’article 31 1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals. estableix que l’elaboració de la relació de llocs de 
treball s'ha d'ajustar a criteris de racionalitat, economia i eficàcia. Per a la seva justificació 
s'han d'incorporar en aquestes relacions els documents següents: a) L'estudi justificatiu de 
l'estructura administrativa o el seu organigrama funcional. 
 
2. L’article 14.2.q 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 estableix que correspon al Ple 
exercir les altres  atribucions que expressament li assignen les lleis i les que la legislació 
assigna a la comarca i  
 
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi.  
 
1. Aprovar el canvi d’adscripció de l’Oficina Comarcal d’Habitatge de l’Àrea de Serveis 
Personals a la Gerència. 
 
2. Aprovar la modificació l’organigrama tècnic del Consell Comarcal del Vallès Oriental per 
l’any 2022 següent:  



 

 

 



 

 

 
 

” 
 

 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 18.53 de la videoacta. 
 
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, Eva Maria 
Díaz Medina, 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, Eduard Vallhonesta Alarcon i Àlex Valiente Almazan; per 



 

 

part del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts), els senyors i les senyores Gemma 
Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, Raül Garcia Ramírez, Joan Daví Mayol, 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 11 abstencions de, per part del Grup 
Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores Marc Candela i 
Callado, Núria Carné i Navarro, Anna Cella i Navarro, Assia Cherdal i Roukha, Joan Josep 
Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomás, 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. 
 
 
17. Aprovar la modificació i el text refós de de la Relació de llocs de treball. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 13 de juliol de 2022, que és el que 
segueix: 
 
“RELACIO DE FETS 
 
1. El 8 de juliol de 2022, el senyor Oscar Frias Perez, cap de l'Àrea de Persones i Valors, 

ha emès l’informe següent: 
 
 “RELACIÓ DE FETS:  
 
1. 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, l’organigrama tècnic 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. 

 
2. El 18 de març de 2020 el Ple del Consell Comarcal va aprovar la Refosa de la Relació de Llocs 

de Treball del Consell Comarcal del Vallès Oriental. La relació de llocs de treball s’ha modificat 
durant els exercicis 2019, 2020, 2021 i 2022 amb l’aprovació del pressupost general d’ingressos i 
despeses per cada exercici. El text refós de la Relació de llocs de treball no es va publicar en els 
butlletins corresponents. 

 
3. El 25 de maig de 2022 el Ple del Consell Comarcal va aprovar la modificació de l’oferta pública 

d’ocupació de l’any 2022 incloent les places objecte d’estabilització seguint els requisits de la Llei 
20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en 
l’ocupació pública. Aquesta oferta pública incorpora el règim jurídic de provisió de cada plaça 
resultat de l’aplicació de la esmentada Llei. 

 
Tot i que l’aplicació de les mesures establertes en la Llei 20/2021 no requeria que les places 
estiguin a la relació de llocs de treball i plantilla, correspon l’actualització de la relació de llocs de 
treball com a instrument organitzatiu que incorpora els llocs existents, amb la seva corresponent 
denominació, adscripció organitzativa, dedicació o jornada, tipologia horària, forma de provisió, 
nivell de destinació i codi del complement específic. 

 
4. El 28 de desembre de 2021 s’aprova el Reial decret llei 32/2021 de mesures urgents per a la 

reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat de treball.  
 



 

 

L’article primer modifica el text refós de la Llei de l’Estatut del Treballador aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2015 de 23 d’octubre amb una nova redacció de l’article 15, durada del 
contracte de treball, que preveu sigui per temps indefinit.  
No obstant, la disposició transitòria quarta estableix un règim transitori aplicable als contractes de 
durada determinada celebrats des del 31 de desembre de 2021 fins al 30 de març de 2022, en el 
sentit següent:  
“Els contractes per a obra i servei determinat i els contractes eventuals per 
circumstàncies del mercat, acumulació de tasques o excés de comandes, celebrats des del 31 de 
desembre de 2021 fins al 30 de març de 2022, es regiran per la normativa legal o convencional 
vigent en la data en què s'han concertat i la seva durada no podrà ser superior a sis mesos.” 
L’aplicació de la norma té impacte en la contractació i en la relació de llocs de treball al modificar 
el regim jurídic de determinats llocs de treball.  

 
5. El 5 de juliol de 2022 el senyor Carles Fernández Pérez, gerent del Consell Comarcal ha emès 

l’informe en relació amb el canvi d’adscripció de l’Oficina Comarcal d’Habitatge de l’Àrea de 
Serveis Personals a la Gerència i, en aquest sentit, es presenta al Ple del Consell Comarcal 
proposta amb el canvi d’adscripció i la modificació de l’organigrama tècnic per l’any 2022.  

 
6. Atès el que disposa l'article 32.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament del personal al servei de les entitats locals, les relacions de llocs de treball són 
públiques i poden ser consultades en períodes d’exposició pública del pressupost anual o de les 
seves modificacions, en la forma que cada entitat tingui establerta.  

 
7. Es per tot això que es considera oportú l’aprovació d’una refosa de relació de llocs de treball que 

reculli  les variacions aprovades des de l’aprovació de la refosa de l’any 2018 amb tots els canvis i 
publicar-la íntegrament per facilitar la  consulta de les persones interessades.  

 
Les modificacions de la relació de llocs de treball que es proposen al Ple no representen en cap cas 

una modificació en les retribucions dels llocs de treball. 
 

 
Per això,  
 
Proposo:  
 
1. La modificació de la Relació de Llocs de Treball en el sentit següent:  
 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 
- Donar de baixa el lloc de treball identificat amb el codi DL010 del grup de classificació A1 i 

denominació Tècnic/a superior de Desenvolupament Local. 
 

- Donar de baixa el lloc de treball de personal laboral temporal identificat amb el codi DL011 del 
grup de classificació A2 i denominació Tècnic/a de gestió del projecte Singulars.  

- Donar d’alta amb 1 unitat el lloc de treball de personal funcionari identificat amb el codi DL018 i 
grup de classificació C1 i denominació Tècnic/a auxiliar del projecte singulars.  

- Donar de baixa el lloc de treball de personal laboral indefinit identificat amb el codi DL014 del grup 
de classificació A2 i denominació Tècnic/a de Turisme resultat de l’execució de l’Oferta pública 
d’ocupació 2021.  

- Modificar la dotació de 0 a 1 del lloc de treball de la plantilla de personal Funcionari de carrera 
identificat amb el codi DL015 del grup de classificació A2 i denominació Tècnic/a de Turisme 
resultat de l’execució de l’Oferta pública d’ocupació 2021.  

- Donar d’alta sense dotació el lloc de treball de personal laboral indefinit identificat amb el codi 
DL019 i grup de classificació A2 i denominació Tècnic/a de gestió de Desenvolupament Local 
Servei d’Ocupació. 

 
GERÈNCIA 
 
- Donar de baixa el lloc de treball de la plantilla de personal laboral temporal identificat amb el codi 

GER010 i denominació administratiu/va del grup de classificació C1. 



 

 

- Donar d’alta dotat amb 1 unitat el lloc de treball identificat amb el codi GER019 i denominació 
Administratiu/va del grup de classificació C1 de la plantilla de personal Funcionari interí. 

- Donar de baixa el lloc de treball identificat amb el codi GER013 i denominació tècnic/a de gestió 
del Servei de Millora i Estratègia corporativa del grup de classificació A2 de la plantilla de 
personal laboral indefinit resultat de l’execució de l’Oferta pública d’ocupació 2021. 

- Modificar la dotació de 0 a 1 unitat del lloc de treball identificat amb el codi GER016 i denominació 
tècnic/a de gestió del Servei de Millora i Estratègia corporativa del grup de classificació A2 de la 
plantilla de personal Funcionari/ de carrera resultat de l’execució de l’Oferta pública d’ocupació 
2021. 

- Donar de baixa el lloc de treball identificat amb el codi GER015 i denominació Tècnic/a SIG del 
grup de classificació A2 de la plantilla de personal temporal. 

- Donar d’alta dotat amb 1 unitat el lloc de treball identificat amb el codi GER018 i denominació 
Tècnic/a de gestió AODL Polígons d’Activitat Polígons d’Activitat Econòmica del grup de 
classificació A2 de la plantilla de personal temporal. 

- Donar d’alta sense dotació el lloc de treball identificat amb el codi GER020 i denominació  
Tècnic/a AODL de Polígons d’Activitat Econòmica del grup de classificació A2 de la plantilla de 
personal Funcionari interí. 

- Modificar l’adscripció dels llocs de treball amb el codi d’identificació  SSPP009, SSPP013, 
SSPP010,  SSPP019 de l’Àrea de Serveis Personals, Oficina Comarcal d’Habitatge a la Gerència 
amb la mateixa denominació i característiques i amb els codis d’identificació GER021, GER022, 
GER023 I GER024.   

- Donar d’alta dotat amb 2 unitats el lloc de treball identificat amb el codi GER025 denominació  
Administratiu/va de l’Oficina Comarcal d’Habitatge del grup de classificació C1 de la plantilla de 
personal Funcionari interí/na.  

Modificació regim jurídic resultat de l’aplicació del Reial Decret 32/2021 de mesures urgents per la 
reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat de treball.   

- Modificar la dotació de 4 a 2 unitats del lloc de treball identificat amb el codi GER022 denominació  
Administratiu/va de l’Oficina Comarcal d’Habitatge del grup de classificació C1 de la plantilla de 
personal laboral temporal.  

- Donar d’alta sense dotació el lloc de treball identificat amb el codi GER026 denominació  
Administratiu/va de l’Oficina Comarcal d’Habitatge del grup de classificació C1 de la plantilla de 
personal laboral indefinit.   

- Donar d’alta sense dotació el lloc de treball identificat amb el codi GER027 denominació Tècnic/a 
de gestió arquitecte/a tècnic de l’Oficina Comarcal d’Habitatge del grup de classificació A2 de la 
plantilla de personal Funcionari. 

 
ÀREA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 
 
- Donar d’alta sense dotació el lloc de treball identificat amb el codi MAT019 i denominació 

Enginyer/a tècnic/a de la plantilla del grup de classificació A2 de personal Funcionari de carrera.   
- Donar d’alta sense dotació el lloc de treball identificat amb el codi MAT021 i denominació 

Enginyer/a tècnic/a del grup de classificació A2 de la plantilla de personal Funcionari de carrera. 
- Donar d’alta sense dotació el lloc de treball identificat amb el codi MAT018 i denominació 

Enginyer/a tècnic/a del grup de classificació A2 de la plantilla de personal Funcionari de carrera.  
- Donar d’alta sense dotació el lloc de treball identificat amb el codi MAT017 i denominació 

Arquitecte/a tècnic/a del grup de classificació A2 de la plantilla de personal Funcionari de carrera.  
- Donar d’alta sense dotació el lloc de treball identificat amb el codi MAT016 i denominació Tècnic/a 

superior de gestió energètica del grup de classificació A1 de la plantilla de personal Funcionari de 
carrera. 

- Donar d’alta amb 1 unitat el lloc de treball identificat amb el codi MAT015 i denominació 
administratiu/va del grup de classificació C1 de la plantilla de personal Funcionari interí. 
Modificació regim jurídic resultat de l’aplicació del Reial Decret 32/2021 de mesures urgents per la 
reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat de treball.  

- Donar baixa el lloc de treball identificat amb el codi MAT006 i denominació administratiu/va del 
grup de classificació C1 de la plantilla de personal laboral temporal.  

- Donar d’alta sense dotació el lloc de treball identificat amb el codi MAT020 i denominació 
administratiu/va del grup de classificació C1 de la plantilla de personal laboral indefinit.  

- Modificar la dotació del lloc de treball identificat amb el codi MAT004 i denominació Arquitecte/a 
del grup de classificació A1 de la plantilla de personal Funcionari interí de 6 a 2 unitats.   



 

 

- Donar de baixa el lloc de treball identificat amb el codi MAT014 i denominació Tècnic/a superior 
de Medi Ambient del grup de classificació A1 de la plantilla de Funcionari interí. 

- Modificar la dotació de 1 a 2 unitats del lloc de treball identificat amb el codi MAT013 i 
denominació Tècnic/a superior de Medi Ambient del grup de classificació A1 de la plantilla de 
Funcionari interí.   

 
ÀREA DE PERSONES I VALORS 
 
- Donar de baixa el lloc de treball identificat amb el codi PIV003 i denominació Administratiu/va del 

grup de classificació C1 de la plantilla de personal laboral indefinit.   
- Modificar la dotació de 0 a 1 del lloc de treball identificat amb el codi PIV012 i denominació 

Administratiu/va del grup de classificació C1 de la plantilla de personal Funcionari de carrera.   
- Donar de baixa el lloc de treball identificat amb el codi PIV007 i denominació Suport de Recepció 

del grup de classificació C1 de la plantilla de personal laboral temporal.   
- Donar de baixa el lloc de treball identificat amb el codi PIV010 i denominació Suport de Recepció 

a del grup de classificació C1 de la plantilla de personal laboral indefinit.   
- Donar d’alta dotat amb una unitat el lloc de treball identificat amb el codi PIV011 i denominació 

Administratiu/va de l’Oficina d’atenció al ciutadà/na del grup de classificació C1 de la plantilla de 
personal Funcionari de carrera.   

- Donar d’alta sense dotació el lloc de treball identificat amb el codi PIV013 i denominació de 
Tècnic/a de gestió del grup de classificació A2 de la plantilla de personal laboral indefinit.   

 
PRESIDÈNCIA 
 
- Donar de baixa el lloc de treball identificat amb el codi PRE001 i denominació Cap Secretaria de 

Presidència del grup de classificació C1 de la plantilla de personal laboral indefinit.   
- Donar d’alta sense dotació el lloc de treball identificat amb el codi PRE002 i denominació Cap 

Secretaria de Presidència del grup de classificació C1 de la plantilla de personal Funcionari de 
carrera.  

 
ÀREA DE POLÍTIQUES SÓCIALS I D’IGUALTAT 
 
- Modificar la dotació de 2 a 1 del lloc de treball identificat amb el codi PSI005  i denominació 

Pedagog/a del grup de classificació A1 de la plantilla de personal laboral temporal.   
- Modificar la dotació de 2 a 1 del lloc de treball identificat amb el codi PSI008  i denominació 

Educador/a social SEAIA del grup de classificació A2 de la plantilla de personal laboral indefinit.   
- Donar baixa el lloc de treball dotat amb 1 unitat identificat amb el codi PSI0028 i denominació 

Coordinador/a de Serveis Socials Bàsics Sant Pere de Vilamajor, Sant Antoni de Vilamajor, 
L'Ametlla del Vallès, Vilanova del Vallès, La Llagosta, Martorelles, Montornès del Vallès, Llinars 
del Vallès, Sta Eulàlia de Ronçana, del grup de classificació A2 de la plantilla del personal laboral 
temporal.   

- Donar d’alta el lloc de treball dotat amb 1 unitat identificat amb el codi PSI062 i denominació 
Coordinador/a de Serveis Socials Bàsics Sant Pere de Vilamajor, Sant Antoni de Vilamajor, 
L'Ametlla del Vallès, Vilanova del Vallès, La Llagosta, Martorelles, Montornès del Vallès, Llinars 
del Vallès, Sta Eulàlia de Ronçana, del grup de classificació A2 de la plantilla del personal 
Funcionari interí.   

- Donar de baixa el lloc de treball dotat amb 1 unitat identificat amb el codi PSI045 grup de 
classificació A2 i denominació Treballador/a Social de  SSBB de la plantilla de personal laboral 
temporal.  

- Modificar la dotació de 0 a 1 del lloc de treball identificat amb el codi PSI052 del grup de 
classificació A2 i denominació  Treballador/a Social de  SSBB de la plantilla de personal 
Funcionari de carrera. 

- Modificar la dotació de 22 a 20 del lloc de treball identificat amb el codi PSI029 grup de 
classificació C1 i denominació  Administratiu/va de  SSBB de la plantilla de personal laboral 
temporal.  

- Donar d’alta el lloc de treball dotat amb 1 unitat identificat amb el codi PSI060 grup de 
classificació C1 i denominació Administratiu/va de SSBB de la plantilla de personal Funcionari 
interí.   

- Donar d’alta sense dotació el lloc de treball identificat amb el codi PSI068 grup de classificació C1 
i denominació  Administratiu/va de  SSBB de la plantilla de personal laboral indefinit. 



 

 

- Modificar la dotació del lloc de treball identificat amb el codi PSI053 grup de classificació C1 i 
denominació  Administratiu/va d’Autonomia de la plantilla de personal Funcionari/a de carrera. 

- Modificar la dotació de 2 a 1 del lloc de treball identificat amb el codi PSI023 del grup de 
classificació A2 i denominació Tècnic/a d’Igualtat de Gènere i immigració de la plantilla de 
personal laboral temporal.  

- Donar d’alta amb 1 unitat el lloc de treball identificat amb el codi PSI059 del grup de classificació 
A2 i denominació Tècnic/a d’Igualtat de Gènere i Immigració de la plantilla de personal Funcionari 
interí.   

- Donar de baixa el lloc de treball identificat amb el PSI055 del grup de classificació A1 i 
denominació Tècnic/a superior Economista de la plantilla de personal laboral temporal.   

- Donar d’alta dotat amb 1 unitat el lloc de treball identificat amb el codi PSI061 del grup de 
classificació A1 i denominació Tècnic/a superior Economista de la plantilla de personal Funcionari 
interí. 

- Modificar la dotació de 2 a 4 unitat del lloc de treball identificat amb el codi PSI043 amb 
denominació de Gestor/a Pia del grup de classificació A2 de la plantilla de personal laboral 
indefinit.  

- Donar d’alta sense dotació el lloc de treball identificat amb el codi PSI069 grup de classificació A2 
i denominació  Gestor/a Pia de la plantilla de personal laboral indefinit.  

- Donar d’alta dotada amb 1 unitat el lloc de treball identificat amb el codi PSI058 grup de 
classificació A2 i denominació Educador/a Social SEAIA de la plantilla de personal laboral 
temporal.   

- Donar d’alta dotada amb 1 unitat el lloc de treball identificat amb el codi PSI057 grup de 
classificació A1 i denominació Pedagog/a SEAIA de la plantilla de personal laboral indefinit.   

- Donar d’alta sense dotació el lloc de treball identificat amb el codi PSI066 grup de classificació A1 
i denominació Pedagog/a SEAIA de la plantilla de personal laboral indefinit. 

- Donar d’alta sense dotació el lloc de treball identificat amb el codi PSI067 grup de classificació A2 
i denominació Educador/a Social SEAIA de la plantilla de personal laboral indefinit. 

- Donar d’alta sense dotació el lloc de treball identificat amb el codi PSI070 grup de classificació A1 
i denominació Pedagog/a SEAIA de la plantilla de personal laboral indefinit . 

- Donar d’alta dotat amb 1 unitat el lloc de treball identificat amb el codi PSI063 grup de 
classificació A2 i denominació Educador/a SSBB de la plantilla de personal Funcionari/a interí/na. 

- Modificar la dotació de  7 a 6 unitat del lloc de treball identificat amb el codi PSI018 grup de 
classificació A2 i denominació Educador/a SSBB de la plantilla de personal laboral temporal. 

- Donar d’alta dotat sense dotació el lloc de treball identificat amb el codi PSI071 grup de 
classificació A2 i denominació Educador/a SSBB de la plantilla de personal indefinit.  

- Donar d’alta dotat amb 1 unitat el lloc de treball identificat amb el codi PSI065 grup de 
classificació C1 i denominació Tècnic/a auxiliar integrador/a social de la plantilla de personal 
Funcionari interí.   

- Donar d’alta dotat amb 1 unitat el lloc de treball identificat amb el codi PSI064 grup de 
classificació A2 i denominació Treballador/a social dels SSBB de la plantilla de personal 
Funcionari interíin. 

- Modificar la dotació de  9 a 7 unitats del lloc de treball identificat amb el codi PSI016 grup de 
classificació A2 i denominació Treballador/a SSBB de la plantilla de personal laboral temporal. 

- Modificar el règim de provisió del lloc de treball identificat amb el codi PSI051 denominació 
Treballador/a social de SSBB del grup de classificació A2 de concurs a concurs de valoració de 
mèrits. 

- Donar d’alta sense dotació el lloc de treball identificat amb el codi PSI072 i denominació Tècnic/a 
d’Igualtat de gènere i Immigració del grup de classificació A2 de la plantilla de personal laboral 
indefinit.   
 

ÀREA DE SERVEIS JURIDICS 
 

- Donar de baixa el lloc de treball identificat amb el codi SJ007 denominació Tècnic/a superior de 
Serveis Jurídics del grup de classificació A1 de la plantilla de personal laboral temporal. 

- Donar d’alta dotat amb 2 unitats el lloc de treball identificat amb el codi SJ012 denominació 
Tècnic/a superior de Serveis Jurídics del grup de classificació A1 de la plantilla de personal 
Funcionari interí. 

- Donar d’alta  sense dotació el lloc de treball identificat amb el codi SJ013 denominació Tècnic/a 
superior de Serveis Jurídics (Gestió econòmica) del grup de classificació A1 de la plantilla de 
personal Funcionari de carrera. 



 

 

- Donar de baixa el lloc de treball identificat amb el codi SJ008 denominació Tècnic/a superior de 
Serveis Jurídics del grup de classificació A1 de la plantilla de personal laboral indefinit.  

- Modificar la  dotació de 0 a 1 unitats el lloc de treball identificat amb el codi SJ011denominació 
Tècnic/a superior de Serveis Jurídics del grup de classificació A1 de la plantilla de personal 
Funcionari interí.  

- Modificar l’adscripció del lloc de treball identificat amb el codi SEC018 i denominació Tècnic/a 
auxiliar administratiu/va TIC a l’Àrea de Transformació Digital i Innovació Tecnològica amb el codi 
TDI 012.  

 
ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 

 
- Modificar la dotació de 0 a 1 del lloc de treball amb el codi d’identificació SSPP001 denominació 

Cap de l’Àrea de  Serveis Personals del grup de classificació A1 de la plantilla de personal 
Funcionari de carrera.  

- Donar d’alta sense dotació el lloc de treball amb el codi SSPP0026 i denominació Administratiu/va 
d’Ensenyament del grup de classificació C1 de la plantilla del personal laboral indefinit. 

- Donar d’alta dotat amb una unitat el lloc de treball amb el codi SSPP0022 i denominació Tècnic/a 
de Serveis Personals assistència tècnica àmbit joventut del grup de classificació A2 de la plantilla 
del personal Funcionari interí. 

- Modificar la dotació de 3 a 2 el lloc de treball amb el codi SSPP0011 i denominació Tècnic/a de 
Serveis Personals del grup de classificació A2 de la plantilla del personal laboral temporal. 

- Donar d’alta sense dotació el lloc de treball amb el codi SSPP027 i denominació Tècnic/a de 
gestió àmbit ocupació juvenil de Serveis Personals del grup de classificació A2 de la plantilla del 
personal laboral indefinit.  

- Donar d’alta sense dotació el lloc de treball amb el codi SSPP029 i denominació Tècnic/a de 
gestió assistència tècnica de Serveis Personals del grup de classificació A2 de la plantilla del 
personal Funcionari de carrera.  

- Donar d’alta sense dotació el lloc de treball amb el codi SSPP025 i denominació Tècnic/a de 
gestió joventut e Serveis Personals del grup de classificació A2 de la plantilla del personal laboral 
indefinit.  

 
ÀREA DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL I INNOVACIÓ TECNOLÓGICA 
 
- Donar de baixa el lloc de treball identificat amb el codi TDI005 i denominació Tècnic/a auxiliar 

informàtic/a del grup de classificació C2 de la plantilla de personal laboral indefinit.  
- Modificar la dotació de 0 a 1 del lloc de treball identificat amb el codi TDI003 i denominació 

Responsable de sistemes i infraestructures del grup de classificació C1 de la plantilla de personal 
laboral indefinit.  

- Donar d’alta dotat amb 1 unitat el lloc de treball identificat amb el codi TDI010 i denominació 
Tècnic/a superior enginyer/a informàtic del grup de classificació A1 de la plantilla de personal 
Funcionari  

- Donar de baixa el lloc de treball identificat amb el codi TDI006 i denominació Tècnic/a superior 
enginyer/a informàtic del grup de classificació A1 de la plantilla de personal laboral temporal.  

- Donar de baixa el lloc de treball identificat amb el codi TDI008 i denominació Tècnic/a de 
sistemes del grup de classificació A2 de la plantilla de personal laboral temporal.  

- Donar de baixa el lloc de treball identificat amb el codi TDI002 i denominació Responsable de 
seguretat  del grup de classificació A2 de la plantilla de personal laboral temporal.  

- Donar d’alta sense dotació el lloc de treball identificat amb el codi TDI011 i denominació  
Administrador/a de sistemes del grup de classificació C1 de la plantilla de personal Funcionari/a 
interí.  

- Donar de baixa el lloc de treball identificat amb el codi TDI007 i denominació Tècnic/a 
administració electrònica  del grup de classificació A2 de la plantilla de personal laboral temporal.  

- Donar d’alta dotat amb 1 unitat el lloc de treball identificat amb el codi TDI009 i denominació 
Tècnic/a administració electrònica  del grup de classificació A2 de la plantilla de personal 
Funcionari interí.  

 
2. La aprovació del Text refós de la Relació de Llocs de Treball del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental amb el detall següent:  
 
 



 

 

Codi lloc 
de treball 
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Titulació 

DL001 Desenvolupamen
t Local 

Desenvolupament 
Local 

Cap Àrea de 
Desenvolupamen
t Local 

Ordinària 0 Lloc de 
comandament 

Funcionari Lliure 
designació 

A1 26 1814,86 € Equivalent a la 
pròpia del 
subgrup de 
classificació A1 
del personal 
Funcionari/na. 

DL003 Desenvolupamen
t Local 

Turisme Tècnic/a turisme Ordinària 2 Lloc base Laboral 
temporal 

concurs-
oposició 

A2 16 563,70 € Equivalent a la 
pròpia del grup de 
classificació A 
(A1/A2) del 
personal 
Funcionari/na. 

DL004 Desenvolupamen
t Local 

Foment d'ocupació Tècnic/a de 
gestió de 
Desenvolupamen
t Local 

Ordinària 4 Lloc base Laboral 
temporal 

concurs-
oposició 

A2 18 874,03 € Diplomatura 

DL005 Desenvolupamen
t Local 

Desenvolupament 
sector 
agroalimentari 

Tècnic/a Gestió 
de 
Desenvolupamen
t Local 

Ordinària 1 Lloc base Laboral 
indefinit 

concurs-
oposició 

A2 18 963,54 € Graduat o 
Diplomat 

DL007 Desenvolupamen
t Local 

Desenvolupament 
Local 

Administratiu/iva 
(DL) 

Ordinària 1 Lloc base Laboral 
indefinit 

concurs-
oposició 

C1 16 652,34 € Equivalent a la 
pròpia del 
subgrup de 
classificació C1 
del personal 
Funcionari/na. 

DL008 Desenvolupamen
t Local 

Desenvolupament 
Local 

Auxiliar 
administratiu/va 
(DL) 

Ordinària 1 Lloc base Funcionari concurs-
oposició 

C2 14 524,94 € Equivalent a la 
pròpia del 
subgrup de 
classificació C2 
del personal 
Funcionari/na. 

DL013 Desenvolupamen
t Local 

Foment d'ocupació Tècnic/a de 
gestió de 
Desenvolupamen

Ordinària 1 Lloc base Laboral 
indefinit 

concurs-
oposició 

A2 18 874,03 € Diplomatura 



 

 

t Local 
DL015 Desenvolupamen

t Local 
Turisme Tècnic/a turisme Ordinària 1 Lloc base Funcionari concurs-

oposició 
A2 16 805,29 € Equivalent a la 

pròpia del grup de 
classificació A 
(A1/A2) del 
personal 
Funcionari/na. 

DL017 Desenvolupamen
t Local 

Desenvolupament 
Local 

Tècnic/a de 
gestió del 
projecte 
Automoció i 
T.T.T. 

Ordinària 1 Lloc base Laboral 
temporal 

concurs-
oposició 

A2 18 874,03 € Diplomatura 

DL018 Desenvolupamen
t Local 

Desenvolupament 
Local 

Tècnic/a Auxiliar 
del projecte 
Singulars 

Ordinària 1 Lloc base Funcionari 
interí 

concurs-
oposició 

C1 16 1.165,19 € Equivalent a la 
pròpia del 
subgrup de 
classificació C1. 

DL019 Desenvolupamen
t Local 

Foment d'ocupació Tècnic/a de 
gestió de 
Desenvolupamen
t Local 

Ordinària 0 Lloc base Laboral 
indefinit 

concurs-
oposició 

A2 18 874,03 € Diplomatura 

GER002 Gerència Gerència Responsable 
comunicació 
externa i 
transparència 

Ordinària 1 Lloc base Funcionari Lliure 
designació 

A1 26 1.814,46 € Equivalent a la 
pròpia del 
subgrup de 
classificació A1 
del personal 
Funcionari/na. 

GER003 Gerència Gerència Administratiu/iva 
(GER) 

Ordinària 0 Lloc base Laboral 
temporal 

concurs-
oposició 

C1 16 652,34 € Equivalent a la 
pròpia del 
subgrup de 
classificació C1. 

GER004 Gerència Gerència Tècnic de gestió 
(GE) 

Ordinària 0 Lloc base Laboral 
temporal 

concurs-
oposició 

A2 18 874,03 € Diplomatura 

GER005 Gerència Gerència Tècnic/a superior 
(GE) 

Ordinària 0 Lloc base Laboral 
temporal 

concurs-
oposició 

A1 20 928,80 € Llicenciatura. 

GER006 Gerència Gerència Gerent Jornada 
ordinària de 
la 
Corporació. 
Flexibilitat 
per raons 
del servei. 
Disponibilita

1 Lloc de 
comandament 

Personal 
directiu 

Nomenament 
Ple 

A1 30 3.260,55 € Equivalent a la 
pròpia del 
subgrup de 
classificació A1 
del personal 
Funcionari/na. 



 

 

t total. 
GER007 Gerència Gerència Tècnic/a Superior 

Serveis 
Econòmics 

Ordinària 1 Lloc base Funcionari concurs-
oposició 

A1 24 728,68 € Equivalent a la 
pròpia del 
subgrup de 
classificació A1 
del personal 
Funcionari/na. 

GER008 Gerència Intervenció Responsable 
administratiu/a 
d'Intervenció 
(GER) 

Ordinària 1 Lloc base Funcionari concurs-
oposició 

C1 18 1.257,28 € Equivalent a la 
pròpia del 
subgrup de 
classificació C1 
del personal 
Funcionari/na. 

GER011 Gerència SMEC Tecnic/a superior 
del Servei de 
Millora i 
Estratègia 
Corporativa 

Ordinària 1 Lloc base Funcionari concurs-
oposició 

A1 24 838,93 € Llicenciatura 

GER014 Gerència SMEC - Projecte 
AODL 

Tècnic/a de 
gestió del Servei 
de Millora i 
Estratègica 
Corporativa 

Ordinària 1 Lloc base Laboral 
temporal 

concurs-
oposició 

A2 16 874,03 € Diplomatura 

GER016 Gerència SMEC -Observatori Tècnic/a de 
gestió del Servei 
de Millora 
Estratègia 
Corporativa 

Ordinària 1 Lloc base Funcionari concurs-
oposició 

A2 18 834,73 € Diplomatura 

GER017 Gerència SMEC - Projecte 
Observatori 

Tècnic/a superior 
Gestió  projectes 
Fons Europeus  

Ordinària 0 Lloc base Laboral 
temporal 

concurs-
oposició 

A1 20 1.472,87 € Diplomatura 

GER018 Gerència SMEC - Projecte 
AODL 

Tècnic/a de 
gestió AODL 

Ordinària 1 Lloc base Laboral 
temporal 

concurs-
oposició 

A2 16 874,03 € Diplomatura 

GER019 Gerència Intervenció Administratiu/va 
d'Intervenció  

Ordinària 1 Lloc base Funcionari 
interí 

concurs-
oposició 

C1 16 652,34 € Equivalent a la 
pròpia del 
subgrup de 
classificació C1 
del personal 
Funcionari/na. 

GER020 Gerència SMEC - Projecte 
AODL 

Tècnic/a de 
gestió AODL 

Ordinària 0 Lloc base Funcionari 
interí 

concurs-
oposició 

A2 16 874,03 € Diplomatura 

GER021 Gerència Habitatge Responsable Ordinària 1 Lloc base Laboral concurs- A1 20 1.079,27 € Llicenciatura 



 

 

Oficina 
d'Habitatge 

indefinit oposició 

GER022 Gerència Habitatge Administratiu/va 
d'habitatge  

Ordinària 2 Lloc base Laboral 
temporal 

concurs-
oposició 

C1 16 652,34 € Equivalent a la 
pròpia del 
subgrup de 
classificació C1 
del personal 
Funcionari/na. 

GER023 Gerència Habitatge Tècnic/a de 
gestió Arquitecte 
tècnic d'habitatge  

Ordinària 1 Lloc base Funcionari 
interí 

concurs-
oposició 

A2 18 1.013,49 € Equivalent a la 
pròpia del grup de 
classificació A 
(A1-A2) del 
personal 
Funcionari/na. 

GER024 Gerència Habitatge Tècnic/a de 
gestió d'habitatge  

Ordinària 2 Lloc base Funcionari 
interí 

concurs-
oposició 

A2 18 1.013,49 € Equivalent a la 
pròpia del grup de 
classificació A 
(A1-A2) del 
personal 
Funcionari/na. 

GER025 Gerència Habitatge Administratiu/va 
d'habitatge  

Ordinària 2 Lloc base Funcionari 
interí 

concurs-
oposició 

C1 16 652,34 € Equivalent a la 
pròpia del 
subgrup de 
classificació C1 
del personal 
Funcionari/na. 

GER026 Gerència Habitatge Administratiu/va 
d'habitatge  

Ordinària 0 Lloc base Laboral 
indefinit 

concurs-
oposició 

C1 16 652,34 € Equivalent a la 
pròpia del 
subgrup de 
classificació C1 
del personal 
Funcionari/na. 

GER027 Gerència Habitatge Tècnic/a de 
gestió Arquitecte 
tècnic d'habitatge  

Ordinària 0 Lloc base Funcionari concurs-
oposició 

A2 18 1.013,49 € Equivalent a la 
pròpia del grup de 
classificació A 
(A1-A2) del 
personal 
Funcionari/na. 

INT001 Intervenció Intervenció Interventor/a Ordinària 1 Lloc singular Funcionari Habilitació 
Nacional 

A1 30 4.665,31 € Llicenciatura en 
Dret, Economia, 
Administració i 
Direcció 



 

 

d’Empreses, 
Ciències 
Actuarials i 
Financeres, o 
titulació 
equivalent. 

MAT001 Medi Ambient i 
Territori 

Medi Ambient i 
Territori 

Cap Àrea de 
Medi Ambient i 
Territori 

Ordinària 1 Lloc de 
comandament 

Funcionari Lliure 
designació 

A1 24 1.999,65 € Equivalent a la 
pròpia del 
subgrup de 
classificació A1 
del personal 
Funcionari/na. 

MAT002 Medi Ambient i 
Territori 

Medi Ambient i 
Territori 

Enginyer/a 
tècnic/a 

Ordinària 9 Lloc base Funcionari 
interí 

concurs-
oposició 

A2 18 1.035,30 € Enginyeria 
Tècnica 

MAT003 Medi Ambient i 
Territori 

Medi Ambient i 
Territori 

Arquitecte/a 
tècnic/a 

Ordinària 1 Lloc base Funcionari 
interí 

concurs-
oposició 

A2 18 1.035,30 € Arquitectura 
Tècnica i nova 
Enginyeria 
d'edificació 

MAT004 Medi Ambient i 
Territori 

Medi Ambient i 
Territori 

Arquitecte/a Ordinària 2 Lloc base Funcionari 
interí 

concurs-
oposició 

A1 20 946,53 € Arquitectura 

MAT005 Medi Ambient i 
Territori 

Medi Ambient i 
Territori 

Administratiu/iva 
(MAT) 

Ordinària 1 Lloc base Funcionari concurs-
oposició 

C1 18 859,97 € Equivalent a la 
pròpia del 
subgrup de 
classificació C1 
del personal 
Funcionari/na. 

MAT007 Medi Ambient i 
Territori 

Medi Ambient i 
Territori 

Tècnic/a Superior 
de gestió 
energètica (MAT) 

Ordinària 1 Lloc base Funcionari 
interí 

concurs-
oposició 

A1 20 946,53 € Ambientòleg/oga 

MAT010 Medi Ambient i 
Territori 

Medi Ambient i 
Territori 

Arquitecte/a 
tècnic/a 

Ordinària 1 Lloc base Funcionari 
interí 

concurs-
oposició 

A2 18 1.342,75 € Arquitectura 
Tècnica i nova 
Enginyeria 
d'edificació 

MAT011 Medi Ambient i 
Territori 

Medi Ambient i 
Territori 

Enginyer/a 
tècnic/a 

Ordinària 1 Lloc base Funcionari 
interí 

concurs-
oposició 

A2 18 1.342,75 € Enginyeria 
Tècnica 

MAT012 Medi Ambient i 
Territori 

Medi Ambient i 
Territori 

Tècnic/a superior 
salut (MAT) 

Ordinària 2 Lloc base Funcionari 
interí 

concurs-
oposició 

A1 20 946,53 € Equivalent a la 
pròpia del grup de 
classificació A 
(A1) del personal 
Funcionari/na. 

MAT013 Medi Ambient i 
Territori 

Medi Ambient i 
Territori 

Tècnic/a Superior 
de Medi Ambient 

Ordinària 2 Lloc base Funcionari 
interí 

concurs-
oposició 

A1 20 946,53 € Graduat/da en 
ciències 



 

 

(MAT) ambientals, 
enginyeria 
ambiental, 
enginyeria de 
monts, enginyeria 
de mines, 
enginyeria de 
camins, canals i 
ports, enginyeria 
agrònoma, 
enginyeria 
química geografia, 
biologia, geologia, 
química, o altra 
titulació equivalent 

MAT015 Medi Ambient i 
Territori 

Medi Ambient i 
Territori 

Administratiu/iva 
(MAT) 

Ordinària 1 Lloc base Funcionari 
interí 

concurs-
oposició 

C1 16 652,34 € Equivalent a la 
pròpia del 
subgrup de 
classificació C1. 

MAT016 Medi Ambient i 
Territori 

Medi Ambient i 
Territori 

Tècnic/a Superior 
de gestió 
energètica (MAT) 

Ordinària 0 Lloc base Funcionari concurs de 
valoració de 
mèrits 

A1 20 946,53 € Ambientòleg/oga 

MAT017 Medi Ambient i 
Territori 

Medi Ambient i 
Territori 

Arquitecte/a 
tècnic/a 

Ordinària 0 Lloc base Funcionari concurs de 
valoració de 
mèrits 

A2 18 1.342,75 € Arquitectura 
Tècnica i nova 
Enginyeria 
d'edificació 

MAT018 Medi Ambient i 
Territori 

Medi Ambient i 
Territori 

Enginyer/a 
tècnic/a 

Ordinària 0 Lloc base Funcionari concurs de 
valoració de 
mèrits 

A2 18 1.342,75 € Enginyeria 
Tècnica 

MAT019 Medi Ambient i 
Territori 

Medi Ambient i 
Territori 

Enginyer/a 
tècnic/a 

Ordinària 0 Lloc base Funcionari concurs-
oposició 

A2 18 1.035,30 € Enginyeria 
Tècnica 

MAT020 Medi Ambient i 
Territori 

Medi Ambient i 
Territori 

Administratiu/iva 
(MAT) 

Ordinària 0 Lloc base Laboral 
indefinit 

concurs-
oposició 

C1 16 652,34 € Equivalent a la 
pròpia del 
subgrup de 
classificació C1. 

MAT021 Medi Ambient i 
Territori 

Medi Ambient i 
Territori 

Enginyer/a 
tècnic/a 

Ordinària 0 Lloc base Funcionari concurs de 
valoració de 
mèrits 

A2 18 1.035,30 € Enginyeria 
Tècnica 

PIV001 Persones i Valors Persones i Valors Cap Àrea de 
Persones i Valors 

Ordinària 1 Lloc de 
comandament 

Funcionari Lliure 
designació 

A1 24 2.609,02 € Equivalent a la 
pròpia del 
subgrup de 
classificació A1 



 

 

del personal 
Funcionari/na. 

PIV002 Persones i Valors Recursos Humans Administratiu/va 
(PIV) 

Ordinària 1 Lloc base Funcionari concurs-
oposició 

C1 18 1.220,12 € Equivalent a la 
pròpia del 
subgrup de 
classificació C1 
del personal 
Funcionari/na. 

PIV004 Persones i Valors Oficina d'Atenció al 
Ciutadà 

Suport Oficina 
d'Atenció al 
Ciutadà 

Horari 
establert en 
el reglament 
del registre 
general 

1 Lloc base Laboral 
indefinit 

concurs-
oposició 

AP 12 434,68 € Estudis 
secundaris 

PIV006 Persones i Valors Persones i Valors Responsable de 
l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana 

Horari 
establert en 
el reglament 
del registre 
general 

1 Lloc base Funcionari concurs-
oposició 

C1 16 802,34 € Equivalent a la 
pròpia del 
subgrup de 
classificació C1 
del personal 
Funcionari/na. 

PIV008 Persones i Valors Persones i Valors Tècnic/a de 
gestió TFRO 
(PIV) 

Ordinària 1 Lloc base Laboral 
temporal 

concurs-
oposició 

A2 16 874,03 € Equivalent a la 
pròpia del grup de 
classificació A 
(A1-A2) del 
personal laboral. 

PIV009 Persones i Valors Persones i Valors Tècnic/a de 
gestió (PIV) 

Ordinària 1 Lloc base Funcionari concurs-
oposició 

A2 24 1.562,95 € Equivalent a la 
pròpia del grup de 
classificació A 
(A1-A2) del 
personal 
Funcionari/na. 

PIV011 Persones i valors Persones i Valors Administratiu/va 
Oficina Atenció 
Ciutadana 

Horari 
establert en 
el reglament 
del registre 
general 

1 Lloc base Funcionari/ concurs-
oposició 

C1 16 652,34 € Equivalent a la 
pròpia del 
subgrup de 
classificació C1 
del personal 
Funcionari/na. 

PIV012 Persones i Valors Recursos Humans Administratiu/va 
(PIV) 

Ordinària 1 Lloc base Funcionari concurs-
oposició 

C1 16 1.437,66 € Equivalent a la 
pròpia del 
subgrup de 
classificació C1 
del personal 
Funcionari/na. 



 

 

PIV013 Persones i Valors Persones i Valors Tècnic/a de 
gestió TFRO 
(PIV) 

Ordinària 0 Lloc base Laboral 
indefinit 

concurs-
oposició 

A2 16 874,03 € Equivalent a la 
pròpia del grup de 
classificació A 
(A1-A2) del 
personal laboral. 

PRE002 Presidència Presidència Cap Secretària 
de Presidència 

Ordinària 0 Lloc base Funcionari concurs-
oposició 

C1 16 1.437,66 € Equivalent a la 
pròpia del 
subgrup de 
classificació C1 
del personal 
Funcionari/na. 

PSI001 Polítiques Socials 
Igualtat 

Polítiques Socials 
Igualtat 

Cap Àrea de 
Polítiques Socials 
Igualtat 

Ordinària 1 Lloc de 
comandament 

Funcionari Lliure 
designació 

A2 25 2.040,96 € Equivalent a la 
pròpia del 
subgrup de 
classificació A1 o 
A2 del personal 
Funcionari/na. 

PSI002 Polítiques Socials 
Igualtat 

Servei atenció 
infància i 
adolescència 

Coordinador/a 
SEAIA 

Ordinària 1 Lloc de 
comandament 

Laboral 
indefinit 

Lliure 
designació 

A1 24 1.510,83 € Equivalent a la 
pròpia del grup de 
classificació A 
(A1-A2) del 
personal 
Funcionari/na. 

PSI003 Polítiques Socials 
Igualtat 

Servei Atenció 
Infància 
Adolescència 

Psicòleg/òloga 
EAIA 

Ordinària 3 Lloc base Laboral 
indefinit 

concurs-
oposició 

A1 24 758,39 € Llicenciatura en 
Psicologia. 

PSI004 Polítiques Socials 
Igualtat 

Servei Atenció 
Infància 
Adolescència 

Psicòleg/òloga 
EAIA 

Ordinària 1 Lloc base Funcionari concurs-
oposició 

A1 20 918,34 € Llicenciatura en 
Psicologia. 

PSI005 Polítiques Socials 
Igualtat 

Servei Atenció 
Infància 
Adolescència 

Pedagog/a EAIA Ordinària 1 Lloc base Laboral 
temporal 

concurs-
oposició 

A1 20 918,34 € Llicenciatura en 
Pedagogia. 

PSI006 Polítiques Socials 
Igualtat 

Servei Atenció 
Infància 
Adolescència 

Treballador/a 
social EAIA 

Ordinària 2 Lloc base Laboral 
indefinit 

concurs-
oposició 

A2 20 955,82 € Diplomat o Grau 
en treball social 

PSI007 Polítiques Socials 
Igualtat 

Servei Atenció 
Infància 
Adolescència 

Treballador/a 
social EAIA 

Ordinària 1 Lloc base Laboral 
temporal 

concurs-
oposició 

A2 18 1.005,98 € Diplomat o Grau 
en treball social 

PSI008 Polítiques Socials 
Igualtat 

Servei Atenció 
Infància 
Adolescència 

Educador/a social 
EAIA 

Ordinària 1 Lloc base Laboral 
indefinit 

concurs-
oposició 

A2 20 955,82 € Llicenciatura en 
Educació Social 

PSI010 Polítiques Socials Servei Atenció Educador/a social Ordinària 1 Lloc base Laboral concurs- A2 18 1.005,98 € Llicenciatura en 



 

 

Igualtat Infància 
Adolescència 

EAIA temporal oposició Educació Social 

PSI011 Polítiques Socials 
Igualtat 

Programa individual 
d atenció 

Gestors PIA Ordinària 3 Lloc base Laboral 
temporal 

concurs-
oposició 

A2 16 907,93 € Diplomatura en 
Treball Social o 
Educació social 

PSI012 Polítiques Socials 
Igualtat 

Serveis Socials 
Bàsics 

Treballador/a 
Social SSB 

Ordinària 2 Lloc base Laboral 
indefinit 

concurs-
oposició 

A2 18 989,79 € Diplomada en 
Treball Social 

PSI013 Polítiques Socials 
Igualtat 

Serveis Socials 
Bàsics 

Educador/a social 
SSB 

Ordinària 1 Lloc base Laboral 
indefinit 

concurs-
oposició 

A2 18 989,79 € Diplomatura en 
Educació Social 

PSI014 Polítiques Socials 
Igualtat 

Serveis Socials 
Bàsics 

Treballador/a 
social SSB 

Ordinària 1 Lloc base Laboral 
indefinit 

concurs-
oposició 

A2 20 939,63 € Diplomatura en 
Treball Social 

PSI016 Polítiques Socials 
Igualtat 

Serveis Socials 
Bàsics 

Treballador/a 
social SSB 

Ordinària 7 Lloc base Laboral 
temporal 

concurs-
oposició 

A2 16 1.039,89 € Diplomatura en 
Treball Social 

PSI018 Polítiques Socials 
Igualtat 

Serveis Socials 
Bàsics 

Educador/a social 
SSB 

Ordinària 6 Lloc base Laboral 
temporal 

concurs-
oposició 

A2 16 1.039,89 € Diplomatura en 
Educació Social 

PSI019 Polítiques Socials 
Igualtat 

Serveis Socials 
Bàsics 

Educador/a social 
SSB 

Ordinària 1 Lloc base Laboral 
indefinit 

concurs-
oposició 

A2 20 939,63 € Diplomatura en 
Educació Social 

PSI020 Polítiques Socials 
Igualtat 

Serveis Socials 
Bàsics 

Treballador/a 
Social SSB 

Ordinària 1 Lloc base Laboral 
indefinit 

concurs-
oposició 

A2 18 991,32 € Diplomatura en 
Treball Social 

PSI022 Polítiques Socials 
Igualtat 

Programa individual 
d'atenció 

Referent del 
PRODEP 

Ordinària 1 Lloc base Laboral 
indefinit 

concurs-
oposició 

A2 20 928,05 € Diplomatura en 
Treball Social o 
educació social 

PSI023 Polítiques Socials 
Igualtat 

Polítiques Socials 
Igualtat 

Tècnic/a Igualtat 
de Gènere i 
Immigració PSI 

Ordinària 1 Lloc base Laboral 
temporal 

concurs-
oposició 

A2 16 739,94 € Diplomatura en 
Treball Social o 
educació social 

PSI025 Polítiques Socials 
Igualtat 

Polítiques Socials 
Igualtat 

Responsable 
suport 
administratiu/a 
(PSI) 

Ordinària 1 Lloc base Laboral 
indefinit 

concurs-
oposició 

C1 16 825,51 € Equivalent a la 
pròpia del 
subgrup de 
classificació C1. 

PSI029 Polítiques Socials 
Igualtat 

Polítiques Socials 
Igualtat 

Administratiu/iva 
(PSI) 

Ordinària 20 Lloc base Laboral 
temporal 

concurs-
oposició 

C1 16 652,34 € Equivalent a la 
pròpia del 
subgrup de 
classificació C1. 

PSI034 Polítiques Socials 
Igualtat 

Polítiques Socials 
Igualtat 

Tècnic/a auxiliar 
d'acollida (PSI) 

Ordinària 1 Lloc base Laboral 
temporal 

concurs-
oposició 

C1 16 652,34 € Equivalent a la 
pròpia del 
subgrup de 
classificació C1. 

PSI035 Polítiques Socials 
Igualtat 

Polítiques Socials 
Igualtat 

Tècnic/a 
d'accessibilitat 

Ordinària 0 Lloc base Laboral 
temporal 

concurs-
oposició 

A2 16 652,34 € Diplomatura en 
Treball Social o 
Educació Social 

PSI037 Polítiques Socials 
Igualtat 

Servei atenció 
infància i 

Coordinador/a 
d'Infància i 

Ordinària 0 Lloc de 
comandament 

Laboral 
temporal 

Lliure 
designació 

A2 22 1.194,58 € Equivalent a la 
pròpia del grup de 



 

 

adolescència Famílies classificació A2 
PSI039 Polítiques Socials 

Igualtat 
Polítiques Socials 
Igualtat 

Tècnic/a gent 
gran PSI 

Ordinària 1 Lloc base Laboral 
indefinit 

concurs-
oposició 

A2 18 989,79 € Diplomatura en 
Treball Social o 
educació social 

PSI040 Polítiques Socials 
Igualtat 

Polítiques Socials 
Igualtat 

Tècnic/a infància 
PSI 

Ordinària 1 Lloc base Laboral 
temporal 

concurs-
oposició 

A2 16 1.039,89 € Diplomatura en 
Treball Social o 
educació social 

PSI041 Polítiques Socials 
Igualtat 

Polítiques Socials 
Igualtat 

Coordinador/a de 
Serveis Socials 
Bàsics zona 3 

Ordinària 1 Lloc de 
comandament 

Laboral 
temporal 

Lliure 
designació 

A2 22 1.194,58 € Equivalent a la 
pròpia del grup de 
classificació A2 

PSI042 Polítiques Socials 
Igualtat 

Serveis Socials 
Bàsics 

Tècnic/a de 
Gestió SSB 

Ordinària 1 Lloc base Laboral 
temporal 

concurs-
oposició 

A2 22 927,22 € Diplomatura en 
Treball Social i/o 
Educació Social. 

PSI043 Polítiques Socials 
Igualtat 

Programa individual 
d atenció 

Gestors PIA Ordinària 2 Lloc base Laboral 
indefinit 

concurs-
oposició 

A2 16 907,93 € Diplomatura en 
Treball Social o 
Educació social 

PSI044 Polítiques Socials 
Igualtat 

Servei Atenció 
Infància 
Adolescència 

Treballador/a 
social EAIA 

Ordinària 1 Lloc base Laboral 
indefinit 

concurs-
oposició 

A2 18 1.055,98 € Diplomat o Grau 
en treball social 

PSI046 Polítiques Socials 
Igualtat 

Serveis Socials 
Bàsics 

Educador/a social 
SSB 

Ordinària 3 Lloc base Laboral 
indefinit 

concurs-
oposició 

A2 16 1.039,89 € Diplomatura en 
Educació Social 

PSI047 Polítiques Socials 
Igualtat 

Serveis Socials 
Bàsics 

Treballador/a 
social SSB 

Ordinària 1 Lloc base Laboral 
indefinit 

concurs-
oposició 

A2 16 1.039,89 € Diplomatura en 
Treball Social 

PSI048 Polítiques Socials 
Igualtat 

Polítiques Socials 
Igualtat 

Coordinador/a 
d'Autonomia 

Ordinària 1 Lloc de 
comandament 

Funcionari Lliure 
designació 

A2 22 1.583,18 € Equivalent a la 
pròpia del grup de 
classificació A2 

PSI049 Polítiques Socials 
Igualtat 

Serveis Socials 
Bàsics 

Tècnic/a Auxiliar 
Integrador/a 
Social 

Ordinària 1 Lloc base Laboral 
temporal 

concurs-
oposició 

C1 16 652,34 € Integració Social. 

PSI050 Polítiques Socials 
Igualtat 

Serveis Socials 
Bàsics 

Tècnic/a de 
Gestió SSB 

Ordinària 1 Lloc base Laboral 
temporal 

concurs-
oposició 

A2 16 1.039,89 € Diplomatura en 
Treball Social i/o 
Educació Social. 

PSI051 Polítiques Socials 
Igualtat 

Serveis Socials 
Bàsics 

Treballador/a 
social SSB 

Ordinària 0 Lloc base Laboral 
indefinit 

concurs de 
valoració de 
mèrits 

A2 16 1.039,89 € Diplomatura en 
Treball Social 

PSI052 Polítiques Socials 
Igualtat 

Serveis Socials 
Bàsics 

Tècnic/a de 
Gestió SSB 

Ordinària 1 Lloc base Funcionari concurs-
oposició 

A2 22 1.528,02 € Diplomatura en 
Treball Social i/o 
Educació Social. 

PSI053 Polítiques Socials 
Igualtat 

Polítiques Socials 
Igualtat 

Administratiu/iva 
(PSI) 

Ordinària 1 Lloc base Funcionari concurs-
oposició 

C1 16 652,34 € Equivalent a la 
pròpia del 
subgrup de 
classificació C1. 



 

 

PSI054 Polítiques Socials 
Igualtat 

Polítiques Socials 
Igualtat 

Coordinador/a de 
Serveis Socials 
Bàsics zona 1 

Ordinària 0 Lloc de 
comandament 

Funcionari Lliure 
designació 

A2 22 1.528,02 € Equivalent a la 
pròpia del grup de 
classificació A2 

PSI056 Polítiques Socials 
Igualtat 

EAIA Auxiliar 
administratiu/va 
(PSI) 

Ordinària 1 Lloc base Funcionari concurs-
oposició 

C2 16 590,76 € Equivalent a la 
pròpia del 
subgrup de 
classificació C2 
del personal 
Funcionari/na. 

PSI057 Polítiques Socials 
Igualtat 

Servei Atenció 
Infància 
Adolescència 

Pedagog/a EAIA Ordinària 1 Lloc base Laboral 
indefinit 

concurs-
oposició 

A1 20 918,34 € Llicenciatura en 
Pedagogia. 

PSI058 Polítiques Socials 
Igualtat 

Servei Atenció 
Infància 
Adolescència 

Educador/a social 
EAIA 

Ordinària 1 Lloc base Laboral 
temporal 

concurs-
oposició 

A2 20 955,82 € Llicenciatura en 
Educació Social 

PSI059 Polítiques Socials 
Igualtat 

Polítiques Socials 
Igualtat 

Tècnic/a Igualtat 
de Gènere i 
Immigració PSI 

Ordinària 1 Lloc base Funcionari 
interí 

concurs-
oposició 

A2 16 924,93 € Diplomatura en 
Treball Social o 
educació social 

PSI060 Polítiques Socials 
Igualtat 

Polítiques Socials 
Igualtat 

Administratiu/iva 
(PSI) 

Ordinària 1 Lloc base Funcionari 
interí 

concurs-
oposició 

C1 16 652,34 € Equivalent a la 
pròpia del 
subgrup de 
classificació C1. 

PSI061 Polítiques Socials 
Igualtat 

Polítiques Socials 
Igualtat 

Tècnic/a superior 
Economista (PSI) 

Ordinària 1 Lloc base Funcionari 
interí 

concurs-
oposició 

A1 20 928,80 € Llicenciat/da 

PSI062 Polítiques Socials 
Igualtat 

Polítiques Socials 
Igualtat 

Coordinador/a de 
Serveis Socials 
Bàsics zona 2 

Ordinària 1 Lloc de 
comandament 

Funcionari 
interí 

Lliure 
designació 

A2 22 1.528,02 € Equivalent a la 
pròpia del grup de 
classificació A2 

PSI063 Polítiques Socials 
Igualtat 

Serveis Socials 
Bàsics 

Educador/a social 
SSB 

Ordinària 1 Lloc base Funcionari 
interí 

concurs-
oposició 

A2 16 1.039,89 € Diplomatura en 
Educació Social 

PSI064 Polítiques Socials 
Igualtat 

Serveis Socials 
Bàsics 

Treballador/a 
social SSB 

Ordinària 1 Lloc base Funcionari 
interí 

concurs-
oposició 

A2 16 1.039,89 € Diplomatura en 
Treball Social 

PSI065 Polítiques Socials 
Igualtat 

Serveis Socials 
Bàsics 

Tècnic/a Auxiliar 
Integrador/a 
Social 

Ordinària 1 Lloc base Funcionari 
interí 

concurs-
oposició 

C1 16 652,34 € Integració Social. 

PSI066 Polítiques Socials 
Igualtat 

Servei Atenció 
Infància 
Adolescència 

Pedagog/a EAIA Ordinària 0 Lloc base Laboral 
indefinit 

concurs-
oposició 

A1 20 918,34 € Llicenciatura en 
Pedagogia. 

PSI067 Polítiques Socials 
Igualtat 

Servei Atenció 
Infància 
Adolescència 

Educador/a social 
EAIA 

Ordinària 0 Lloc base Laboral 
indefinit 

concurs-
oposició 

A2 18 1.005,98 € Llicenciatura en 
Educació Social 

PSI068 Polítiques Socials 
Igualtat 

Polítiques Socials 
Igualtat 

Administratiu/iva 
(PSI) 

Ordinària 0 Lloc base Laboral 
indefinit 

concurs de 
valoració de 

C1 16 652,34 € Equivalent a la 
pròpia del 



 

 

mèrits subgrup de 
classificació C1. 

PSI069 Polítiques Socials 
Igualtat 

Programa individual 
d atenció 

Gestors PIA Ordinària 0 Lloc base Laboral 
indefinit 

concurs-
oposició 

A2 16 907,93 € Diplomatura en 
Treball Social o 
Educació social 

PSI070 Polítiques Socials 
Igualtat 

Servei Atenció 
Infància 
Adolescència 

Pedagog/a EAIA Ordinària 0 Lloc base Laboral 
indefinit 

concurs de 
valoració de 
mèrits 

A1 20 918,34 € Llicenciatura en 
Pedagogia. 

PSI071 Polítiques Socials 
Igualtat 

Serveis Socials 
Bàsics 

Educador/a social 
SSB 

Ordinària 0 Lloc base Laboral 
indefinit 

concurs de 
valoració de 
mèrits 

A2 16 1.039,89 € Diplomatura en 
Educació Social 

PSI072 Polítiques Socials 
Igualtat 

Polítiques Socials 
Igualtat 

Tècnic/a Igualtat 
de Gènere i 
Immigració PSI 

Ordinària 0 Lloc base Laboral 
indefinit 

concurs de 
valoració de 
mèrits 

A2 16 739,94 € Diplomatura en 
Treball Social o 
educació social 

SEC012 Secretaria Secretaria Secretari/ària Ordinària 1 Lloc singular Funcionari Habilitació 
Nacional 

A1 26 1.608,72 € Llicenciatura en 
Dret, en Ciències 
Polítiques i de 
l’Administració, 
Sociologia. 

SJ001 Serveis Jurídics Serveis Jurídics Cap Àrea de 
Serveis Juídics 

Ordinària 0 Lloc de 
comandament 

Funcionari Lliure 
designació 

A1 28 2.705,00 € Equivalent a la 
pròpia del 
subgrup de 
classificació A1 
del personal 
Funcionari/na. 

SJ002 Serveis Jurídics Serveis Jurídics Coordinador/a 
Serveis Jurídics 

Ordinària 1 Lloc de 
comandament 

Funcionari Lliure 
designació 

A1 22 1.592,00 € Equivalent a la 
pròpia del grup de 
classificació A 
(A1-A2) del 
personal 
Funcionari/na. 

SJ003 Serveis Jurídics Serveis Jurídics Delegat/da de 
protecció de 
dades 

Ordinària 0 Lloc de 
comandament 

Funcionari concurs-
oposició 

A1 22 1.592,00 € Equivalent a la 
pròpia del grup de 
classificació A 
(A1-A2) del 
personal 
Funcionari/na. 

SJ004 Serveis Jurídics Serveis Jurídics Administratiu/iva 
(SJ) 

Ordinària 1 Lloc base Laboral 
indefinit 

concurs-
oposició 

C1 16 884,93 € Equivalent a la 
pròpia del 
subgrup de 
classificació C1. 

SJ005 Serveis Jurídics Serveis Jurídics Tècnic/a superior Ordinària 1 Lloc base Funcionari concurs- A1 20 972,88 € Equivalent a la 



 

 

(SJ) interí oposició pròpia del 
subgrup de 
classificació A1 
del personal 
Funcionari/na. 

SJ006 Serveis Jurídics Gestió Documental Tècnic/a gestió 
documental (SJ) 

Ordinària 1 Lloc base Laboral 
indefinit 

concurs-
oposició 

A2 16 863,93 € Qualsevol titulació 
pròpia del 
subgrup A1 dels 
personal 
Funcionari/na. 

SJ009 Serveis Jurídics Serveis Jurídics Tècnic/a Superior 
Jurista infància i 
familia (SJ) 

Ordinària 1 Lloc base Funcionari 
interí 

concurs-
oposició 

A1 24 1.851,34 € Equivalent a la 
pròpia del grup de 
classificació A 
(A1-A2) del 
personal 
Funcionari/na. 

SJ010 Serveis Jurídics Serveis Jurídics Tècnic/a superior 
Serveis Jurídics 

Ordinària 1 Lloc base Funcionari 
interí 

concurs-
oposició 

A1 20 928,80 € Llicenciatura en 
dret. 

SJ011 Serveis Jurídics Serveis Jurídics Tècnic/a superior 
Serveis Jurídics 

Ordinària 2 Lloc base Funcionari concurs-
oposició 

A1 20 928,80 € Llicenciatura en 
dret. 

SJ012 Serveis Jurídics Serveis Jurídics Tècnic/a superior 
Serveis Jurídics 

Ordinària 2 Lloc base Funcionari 
interí 

concurs-
oposició 

A1 20 928,80 € Llicenciatura en 
dret. 

SJ013 Serveis Jurídics Serveis Jurídics Tècnic/a superior 
Gestió 
Econòmica (SJ) 

Ordinària 1 Lloc base Funcionari concurs-
oposició 

A1 20 972,88 € Equivalent a la 
pròpia del 
subgrup de 
classificació A1 
del personal 
Funcionari/na. 

SJ014 Serveis Jurídics Serveis Jurídics Tècnic/a superior 
Serveis Jurídics 

Ordinària 1 Lloc base Laboral 
indefinit 

concurs-
oposició 

A1 20 928,80 € Llicenciatura en 
dret. 

SSPP00
1 

Serveis 
Personals 

Serveis Personals Cap Àrea Serveis 
Personals 

Ordinària 1 Lloc de 
comandament 

Funcionari Lliure 
designació 

A1 24 1.940,05 € Equivalent a la 
pròpia del 
subgrup de 
classificació A1 
del personal 
Funcionari/na. 

SSPP01
1 

Serveis 
Personals 

Joventut Tècnic/a de 
Serveis 
Personals 

Ordinària 2 Lloc base Laboral 
temporal 

concurs-
oposició 

A2 16 625,17 € Diplomatura 

SSPP01
4 

Serveis 
Personals 

Ensenyament Administratiu/va 
ensenyament 
(SSPP) 

Ordinària 1 Lloc base Laboral 
temporal 

concurs-
oposició 

C1 16 975,93 € Equivalent a la 
pròpia del 
subgrup de 



 

 

classificació C1 
del personal 
laboral. 

SSPP01
6 

Serveis 
Personals 

Serveis Personals Coordinador/a de 
Serveis 
Personals 

Ordinària 1 Lloc de 
comandament 

Funcionari 
interí 

Lliure 
designació 

A1 20 928,80 € Equivalent a la 
pròpia del grup de 
classificació A 
(A1-A2) del 
personal 
Funcionari/na. 

SSPP01
7 

Serveis 
Personals 

Joventut Tècnic/a joventut Ordinària 1 Lloc base Laboral 
temporal 

concurs-
oposició 

A2 18 771,41 € Equivalent a la 
pròpia del grup de 
classificació A 
(A1-A2) del 
personal 
Funcionari/na. 

SSPP01
8 

Serveis 
Personals 

Ensenyament Auxiliar 
administratiu 
ensenyament 
(SSPP) 

Ordinària 1 Lloc base Laboral 
temporal 

concurs-
oposició 

C2 14 524,94 € Equivalent a la 
pròpia del 
subgrup de 
classificació C2 
del personal 
laboral. 

SSPP02
0 

Serveis 
Personals 

Serveis Personals Tècnic/a superior 
(SSPP) 

Ordinària 0 Lloc singular Funcionari concurs-
oposició 

A1 20 928,80 € Equivalent a la 
pròpia del 
subgrup de 
classificació A1 
del personal 
Funcionari/na. 

SSPP02
1 

Serveis 
Personals 

Serveis Personals Tècnic/a superior 
(SSPP) 

Ordinària 1 Lloc base Funcionari 
interí 

concurs-
oposició 

A1 20 828,80 € Equivalent a la 
pròpia del grup de 
classificació A 
(A1-A2) del 
personal 
Funcionari/na. 

SSPP02
2 

Serveis 
Personals 

Joventut Tècnic/a de 
Seveis Personals 

Ordinària 1 Lloc base Funcionari 
interí 

concurs-
oposició 

A2 16 625,17 € Diplomatura. 

SSPP02
5 

Serveis 
Personals 

Joventut Tècnic/a joventut Ordinària 0 Lloc base Laboral 
indefinit 

concurs-
oposició 

A2 18 771,41 € Equivalent a la 
pròpia del grup de 
classificació A 
(A1-A2) del 
personal 
Funcionari/na. 

SSPP02 Serveis Ensenyament Administratiu/va Ordinària 1 Lloc base Laboral concurs- C1 16 975,93 € Equivalent a la 



 

 

6 Personals ensenyament 
(SSPP) 

indefinit oposició pròpia del 
subgrup de 
classificació C1 
del personal 
laboral. 

SSPP02
7 

Serveis 
Personals 

Joventut Tècnic/a de 
Serveis 
Personals 

Ordinària 0 Lloc base Laboral 
indefinit 

concurs de 
valoració de 
mèrits 

A2 16 612,91 € Diplomatura 

SSPP02
9 

Serveis 
Personals 

Joventut Tècnic/a de 
gestió assistència 
tècnica de 
Joventut de 
Serveis 
Personals 

Ordinària 0 Lloc base Funcionari concurs-
oposició 

A2 16 628,17 € Diplomatura 

TDI001 Transformació 
Digital i Innovació 
Tecnològica 

Tecnologies de la 
Informació i la 
Comunicació 

Cap Àrea de 
Transformació 
Digital i Innovació 
Tecnològica 

Ordinària 0 Lloc de 
comandament 

Funcionari Lliure 
designació 

A1 24 2.123,40 € Enginyeria 
superior 
informàtica o 
equivalent 

TDI003 Transformació 
Digital i Innovació 
Tecnològica 

Tecnologies de la 
Informació i la 
Comunicació 

Responsable de 
sistemes i 
infraestructures 
TDI 

Ordinària 1 Lloc base Laboral 
indefinit 

concurs-
oposició 

C1 18 1.684,72 € Cicle formatiu de 
Grau superior en 
administració de 
sistemes en xarxa 
o equivalent. 

TDI004 Transformació 
Digital i Innovació 
Tecnològica 

Tecnologies de la 
Informació i la 
Comunicació 

Administratiu/iva 
(TDI) 

Ordinària 1 Lloc base Funcionari concurs-
oposició 

C1 18 1.220,12 € Equivalent a la 
pròpia del 
subgrup de 
classificació C1 
del personal 
Funcionari/na. 

TDI009 Transformació 
Digital i Innovació 
Tecnològica 

Tecnologies de la 
Informació i la 
Comunicació 

Tècnic/a 
Administració 
Electrónica (TDI) 

Ordinària 1 Lloc base Funcionari 
interí 

concurs-
oposició 

A2 18 1.024,61 € Equivalent a la 
pròpia del 
subgrup de 
classificació A2 
del personal 
Funcionari/na. 

TDI010 Transformació 
Digital i Innovació 
Tecnològica 

Tecnologies de la 
Informació i la 
Comunicació 

Tècnic/a Superior 
Enginyer 
Informàtic (TDI) 

Ordinària 1 Lloc base Funcionari concurs-
oposició 

A1 20 2.123,40 € Equivalent a la 
pròpia del 
subgrup de 
classificació A1 
del personal 
Funcionari/na. 

TDI011 Transformació Tecnologies de la Administrador/a Ordinària 1 Lloc base Funcionari concurs- C1 16 652,34 € Cicle formatiu de 



 

 

Digital i Innovació 
Tecnològica 

Informació i la 
Comunicació 

de sistemes i 
infraestructures 
TDI  

interí oposició Grau superior en 
administració de 
sistemes en xarxa 
o equivalent. 

TDI012 Transformació 
Digital i Innovació 
Tecnològica 

Servei de 
tecnologies de la 
informació i la 
comunicació 

Auxiliar 
administratiu 
(TIC) 

Ordinària 0 Lloc base Laboral 
temporal 

concurs-
oposició 

C2 14 590,76 € Equivalent a la 
pròpia del 
subgrup de 
classificació C2 
del personal 
laboral. 

TRE002 Tresoreria Tresoreria Administratiu/va 
de Tresoreria 
(GER) 

Ordinària 1 Lloc base Funcionari concurs-
oposició 

C1 18 894,03 € Equivalent a la 
pròpia del 
subgrup de 
classificació C1 
del personal 
Funcionari/na. 

TRE001  Tresoreria Tresoreria Administratiu/va 
de Tresoreria 
(GER) 

Ordinària 1 Lloc base Funcionari concurs-
oposició 

C1 18 894,03 € Equivalent a la 
pròpia del 
subgrup de 
classificació C1 
del personal 
Funcionari/na. 

 



 

 

 

2. El 13 de juliol 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, Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per 
Catalunya (Junts), En Comú Guanyem i CUP Vallès Oriental – Alternativa 
Municipalista, i l’abstenció del Grup Comarcal Ciutadans. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Article 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

 
2. Articles 9, 11 i 74 del 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. 
 

3. Articles 283.2 i 283.3 del 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. 
 

4. Articles 29 i 30 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
del personal al servei de les entitats locals. 
 

5. Articles 29 i 30 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la 
refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya 
en matèria de funció pública. 

 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi:  
 
1. Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball en el sentit següent:  
 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 
- Donar de baixa el lloc de treball identificat amb el codi DL010 del grup de classificació A1 i 

denominació Tècnic/a superior de Desenvolupament Local. 
- Donar de baixa el lloc de treball de personal laboral temporal identificat amb el codi DL011 del 

grup de classificació A2 i denominació Tècnic/a de gestió del projecte Singulars.  
- Donar d’alta amb 1 unitat el lloc de treball de personal funcionari identificat amb el codi DL018 

i grup de classificació C1 i denominació Tècnic/a auxiliar del projecte singulars.  
- Donar de baixa el lloc de treball de personal laboral indefinit identificat amb el codi DL014 del 

grup de classificació A2 i denominació Tècnic/a de Turisme resultat de l’execució de l’Oferta 
pública d’ocupació 2021.  

- Modificar la dotació de 0 a 1 del lloc de treball de la plantilla de personal Funcionari de carrera 
identificat amb el codi DL015 del grup de classificació A2 i denominació Tècnic/a de Turisme 
resultat de l’execució de l’Oferta pública d’ocupació 2021.  

- Donar d’alta sense dotació el lloc de treball de personal laboral indefinit identificat amb el codi 
DL019 i grup de classificació A2 i denominació Tècnic/a de gestió de Desenvolupament Local 
Servei d’Ocupació. 

 
GERÈNCIA 
 
- Donar de baixa el lloc de treball de la plantilla de personal laboral temporal identificat amb el 

codi GER010 i denominació administratiu/va del grup de classificació C1. 
- Donar d’alta dotat amb 1 unitat el lloc de treball identificat amb el codi GER019 i denominació 

Administratiu/va del grup de classificació C1 de la plantilla de personal Funcionari interí. 



 

 

- Donar de baixa el lloc de treball identificat amb el codi GER013 i denominació tècnic/a de 
gestió del Servei de Millora i Estratègia corporativa del grup de classificació A2 de la plantilla 
de personal laboral indefinit resultat de l’execució de l’Oferta pública d’ocupació 2021. 

- Modificar la dotació de 0 a 1 unitat del lloc de treball identificat amb el codi GER016 i 
denominació tècnic/a de gestió del Servei de Millora i Estratègia corporativa del grup de 
classificació A2 de la plantilla de personal Funcionari/ de carrera resultat de l’execució de 
l’Oferta pública d’ocupació 2021. 

- Donar de baixa el lloc de treball identificat amb el codi GER015 i denominació Tècnic/a SIG del 
grup de classificació A2 de la plantilla de personal temporal. 

- Donar d’alta dotat amb 1 unitat el lloc de treball identificat amb el codi GER018 i denominació 
Tècnic/a de gestió AODL Polígons d’Activitat Polígons d’Activitat Econòmica del grup de 
classificació A2 de la plantilla de personal temporal. 

- Donar d’alta sense dotació el lloc de treball identificat amb el codi GER020 i denominació  
Tècnic/a AODL de Polígons d’Activitat Econòmica del grup de classificació A2 de la plantilla de 
personal Funcionari interí. 

- Modificar l’adscripció dels llocs de treball amb el codi d’identificació  SSPP009, SSPP013, 
SSPP010,  SSPP019 de l’Àrea de Serveis Personals, Oficina Comarcal d’Habitatge a la 
Gerència amb la mateixa denominació i característiques i amb els codis d’identificació 
GER021, GER022, GER023 I GER024.   

- Donar d’alta dotat amb 2 unitats el lloc de treball identificat amb el codi GER025 denominació  
Administratiu/va de l’Oficina Comarcal d’Habitatge del grup de classificació C1 de la plantilla 
de personal Funcionari interí/na.  
Modificació regim jurídic resultat de l’aplicació del Reial Decret 32/2021 de mesures urgents 
per la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat de 
treball.   

- Modificar la dotació de 4 a 2 unitats del lloc de treball identificat amb el codi GER022 
denominació  Administratiu/va de l’Oficina Comarcal d’Habitatge del grup de classificació C1 
de la plantilla de personal laboral temporal.  

- Donar d’alta sense dotació el lloc de treball identificat amb el codi GER026 denominació  
Administratiu/va de l’Oficina Comarcal d’Habitatge del grup de classificació C1 de la plantilla 
de personal laboral indefinit.   

- Donar d’alta sense dotació el lloc de treball identificat amb el codi GER027 denominació 
Tècnic/a de gestió arquitecte/a tècnic de l’Oficina Comarcal d’Habitatge del grup de 
classificació A2 de la plantilla de personal Funcionari. 

 
ÀREA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 
 
- Donar d’alta sense dotació el lloc de treball identificat amb el codi MAT019 i denominació 

Enginyer/a tècnic/a de la plantilla del grup de classificació A2 de personal Funcionari de 
carrera.   

- Donar d’alta sense dotació el lloc de treball identificat amb el codi MAT021 i denominació 
Enginyer/a tècnic/a del grup de classificació A2 de la plantilla de personal Funcionari de 
carrera. 

- Donar d’alta sense dotació el lloc de treball identificat amb el codi MAT018 i denominació 
Enginyer/a tècnic/a del grup de classificació A2 de la plantilla de personal Funcionari de 
carrera.  

- Donar d’alta sense dotació el lloc de treball identificat amb el codi MAT017 i denominació 
Arquitecte/a tècnic/a del grup de classificació A2 de la plantilla de personal Funcionari de 
carrera.  

- Donar d’alta sense dotació el lloc de treball identificat amb el codi MAT016 i denominació 
Tècnic/a superior de gestió energètica del grup de classificació A1 de la plantilla de personal 
Funcionari de carrera. 

- Donar d’alta amb 1 unitat el lloc de treball identificat amb el codi MAT015 i denominació 
administratiu/va del grup de classificació C1 de la plantilla de personal Funcionari interí. 
Modificació regim jurídic resultat de l’aplicació del Reial Decret 32/2021 de mesures urgents 
per la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat de 
treball.  

- Donar baixa el lloc de treball identificat amb el codi MAT006 i denominació administratiu/va del 
grup de classificació C1 de la plantilla de personal laboral temporal.  



 

 

- Donar d’alta sense dotació el lloc de treball identificat amb el codi MAT020 i denominació 
administratiu/va del grup de classificació C1 de la plantilla de personal laboral indefinit.  

- Modificar la dotació del lloc de treball identificat amb el codi MAT004 i denominació 
Arquitecte/a del grup de classificació A1 de la plantilla de personal Funcionari interí de 6 a 2 
unitats.   

- Donar de baixa el lloc de treball identificat amb el codi MAT014 i denominació Tècnic/a 
superior de Medi Ambient del grup de classificació A1 de la plantilla de Funcionari interí. 

- Modificar la dotació de 1 a 2 unitats del lloc de treball identificat amb el codi MAT013 i 
denominació Tècnic/a superior de Medi Ambient del grup de classificació A1 de la plantilla de 
Funcionari interí.   

 
ÀREA DE PERSONES I VALORS 
 
- Donar de baixa el lloc de treball identificat amb el codi PIV003 i denominació Administratiu/va 

del grup de classificació C1 de la plantilla de personal laboral indefinit.   
- Modificar la dotació de 0 a 1 del lloc de treball identificat amb el codi PIV012 i denominació 

Administratiu/va del grup de classificació C1 de la plantilla de personal Funcionari de carrera.   
- Donar de baixa el lloc de treball identificat amb el codi PIV007 i denominació Suport de 

Recepció del grup de classificació C1 de la plantilla de personal laboral temporal.   
- Donar de baixa el lloc de treball identificat amb el codi PIV010 i denominació Suport de 

Recepció a del grup de classificació C1 de la plantilla de personal laboral indefinit.   
- Donar d’alta dotat amb una unitat el lloc de treball identificat amb el codi PIV011 i denominació 

Administratiu/va de l’Oficina d’atenció al ciutadà/na del grup de classificació C1 de la plantilla 
de personal Funcionari de carrera.   

- Donar d’alta sense dotació el lloc de treball identificat amb el codi PIV013 i denominació de 
Tècnic/a de gestió del grup de classificació A2 de la plantilla de personal laboral indefinit.   

 
PRESIDÈNCIA 
 
- Donar de baixa el lloc de treball identificat amb el codi PRE001 i denominació Cap Secretaria 

de Presidència del grup de classificació C1 de la plantilla de personal laboral indefinit.   
- Donar d’alta sense dotació el lloc de treball identificat amb el codi PRE002 i denominació Cap 

Secretaria de Presidència del grup de classificació C1 de la plantilla de personal Funcionari de 
carrera.  

 
ÀREA DE POLÍTIQUES SÓCIALS I D’IGUALTAT 
 
- Modificar la dotació de 2 a 1 del lloc de treball identificat amb el codi PSI005  i denominació 

Pedagog/a del grup de classificació A1 de la plantilla de personal laboral temporal.   
- Modificar la dotació de 2 a 1 del lloc de treball identificat amb el codi PSI008  i denominació 

Educador/a social SEAIA del grup de classificació A2 de la plantilla de personal laboral 
indefinit.   

- Donar baixa el lloc de treball dotat amb 1 unitat identificat amb el codi PSI0028 i denominació 
Coordinador/a de Serveis Socials Bàsics Sant Pere de Vilamajor, Sant Antoni de Vilamajor, 
L'Ametlla del Vallès, Vilanova del Vallès, La Llagosta, Martorelles, Montornès del Vallès, 
Llinars del Vallès, Sta Eulàlia de Ronçana, del grup de classificació A2 de la plantilla del 
personal laboral temporal.   

- Donar d’alta el lloc de treball dotat amb 1 unitat identificat amb el codi PSI062 i denom inació 
Coordinador/a de Serveis Socials Bàsics Sant Pere de Vilamajor, Sant Antoni de Vilamajor, 
L'Ametlla del Vallès, Vilanova del Vallès, La Llagosta, Martorelles, Montornès del Vallès, 
Llinars del Vallès, Sta Eulàlia de Ronçana, del grup de classificació A2 de la plantilla del 
personal Funcionari interí.   

- Donar de baixa el lloc de treball dotat amb 1 unitat identificat amb el codi PSI045 grup de 
classificació A2 i denominació Treballador/a Social de  SSBB de la plantilla de personal laboral 
temporal.  

- Modificar la dotació de 0 a 1 del lloc de treball identificat amb el codi PSI052 del grup de 
classificació A2 i denominació  Treballador/a Social de  SSBB de la plantilla de personal 
Funcionari de carrera. 



 

 

- Modificar la dotació de 22 a 20 del lloc de treball identificat amb el codi PSI029 grup de 
classificació C1 i denominació  Administratiu/va de  SSBB de la plantilla de personal laboral 
temporal.  

- Donar d’alta el lloc de treball dotat amb 1 unitat identificat amb el codi PSI060 grup de 
classificació C1 i denominació Administratiu/va de SSBB de la plantilla de personal Funcionari 
interí.   

- Donar d’alta sense dotació el lloc de treball identificat amb el codi PSI068 grup de classificació 
C1 i denominació  Administratiu/va de  SSBB de la plantilla de personal laboral indefinit. 

- Modificar la dotació del lloc de treball identificat amb el codi PSI053 grup de classificació C1 i 
denominació  Administratiu/va d’Autonomia de la plantilla de personal Funcionari/a de carrera. 

- Modificar la dotació de 2 a 1 del lloc de treball identificat amb el codi PSI023 del grup de 
classificació A2 i denominació Tècnic/a d’Igualtat de Gènere i immigració de la plantilla de 
personal laboral temporal.  

- Donar d’alta amb 1 unitat el lloc de treball identificat amb el codi PSI059 del grup de 
classificació A2 i denominació Tècnic/a d’Igualtat de Gènere i Immigració de la plantilla de 
personal Funcionari interí.   

- Donar de baixa el lloc de treball identificat amb el PSI055 del grup de classificació A1 i 
denominació Tècnic/a superior Economista de la plantilla de personal laboral temporal.   

- Donar d’alta dotat amb 1 unitat el lloc de treball identificat amb el codi PSI061 del grup de 
classificació A1 i denominació Tècnic/a superior Economista de la plantilla de personal 
Funcionari interí. 

- Modificar la dotació de 2 a 4 unitat del lloc de treball identificat amb el codi PSI043 amb 
denominació de Gestor/a Pia del grup de classificació A2 de la plantilla de personal laboral 
indefinit.  

- Donar d’alta sense dotació el lloc de treball identificat amb el codi PSI069 grup de classificació 
A2 i denominació  Gestor/a Pia de la plantilla de personal laboral indefinit.  

- Donar d’alta dotada amb 1 unitat el lloc de treball identificat amb el codi PSI058 grup de 
classificació A2 i denominació Educador/a Social SEAIA de la plantilla de personal laboral 
temporal.   

- Donar d’alta dotada amb 1 unitat el lloc de treball identificat amb el codi PSI057 grup de 
classificació A1 i denominació Pedagog/a SEAIA de la plantilla de personal laboral indefinit.   

- Donar d’alta sense dotació el lloc de treball identificat amb el codi PSI066 grup de classificació 
A1 i denominació Pedagog/a SEAIA de la plantilla de personal laboral indefinit. 

- Donar d’alta sense dotació el lloc de treball identificat amb el codi PSI067 grup de classificació 
A2 i denominació Educador/a Social SEAIA de la plantilla de personal laboral indefinit. 

- Donar d’alta sense dotació el lloc de treball identificat amb el codi PSI070 grup de classificació 
A1 i denominació Pedagog/a SEAIA de la plantilla de personal laboral indefinit . 

- Donar d’alta dotat amb 1 unitat el lloc de treball identificat amb el codi PSI063 grup de 
classificació A2 i denominació Educador/a SSBB de la plantilla de personal Funcionari/a 
interí/na. 

- Modificar la dotació de  7 a 6 unitat del lloc de treball identificat amb el codi PSI018 grup de 
classificació A2 i denominació Educador/a SSBB de la plantilla de personal laboral temporal. 

- Donar d’alta dotat sense dotació el lloc de treball identificat amb el codi PSI071 grup de 
classificació A2 i denominació Educador/a SSBB de la plantilla de personal indefinit.  

- Donar d’alta dotat amb 1 unitat el lloc de treball identificat amb el codi PSI065 grup de 
classificació C1 i denominació Tècnic/a auxiliar integrador/a social de la plantilla de personal 
Funcionari interí.   

- Donar d’alta dotat amb 1 unitat el lloc de treball identificat amb el codi PSI064 grup de 
classificació A2 i denominació Treballador/a social dels SSBB de la plantilla de personal 
Funcionari interíin. 

- Modificar la dotació de  9 a 7 unitats del lloc de treball identificat amb el codi PSI016 grup de 
classificació A2 i denominació Treballador/a SSBB de la plantilla de personal laboral temporal. 

- Modificar el règim de provisió del lloc de treball identificat amb el codi PSI051 denominació 
Treballador/a social de SSBB del grup de classificació A2 de concurs a concurs de valoració 
de mèrits. 

- Donar d’alta sense dotació el lloc de treball identificat amb el codi PSI072 i denominació 
Tècnic/a d’Igualtat de gènere i Immigració del grup de classificació A2 de la plantilla de 
personal laboral indefinit.   
 



 

 

ÀREA DE SERVEIS JURIDICS 
 

- Donar de baixa el lloc de treball identificat amb el codi SJ007 denominació Tècnic/a superior 
de Serveis Jurídics del grup de classificació A1 de la plantilla de personal laboral temporal. 

- Donar d’alta dotat amb 2 unitats el lloc de treball identificat amb el codi SJ012 denominació 
Tècnic/a superior de Serveis Jurídics del grup de classificació A1 de la plantilla de personal 
Funcionari interí. 

- Donar d’alta  sense dotació el lloc de treball identificat amb el codi SJ013 denominació 
Tècnic/a superior de Serveis Jurídics (Gestió econòmica) del grup de classificació A1 de la 
plantilla de personal Funcionari de carrera. 

- Donar de baixa el lloc de treball identificat amb el codi SJ008 denominació Tècnic/a superior 
de Serveis Jurídics del grup de classificació A1 de la plantilla de personal laboral indefinit.  

- Modificar la  dotació de 0 a 1 unitats el lloc de treball identificat amb el codi SJ011denominació 
Tècnic/a superior de Serveis Jurídics del grup de classificació A1 de la plantilla de personal 
Funcionari interí.  

- Modificar l’adscripció del lloc de treball identificat amb el codi SEC018 i denominació Tècnic/a 
auxiliar administratiu/va TIC a l’Àrea de Transformació Digital i Innovació Tecnològica amb el 
codi TDI 012.  

 
ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 

 
- Modificar la dotació de 0 a 1 del lloc de treball amb el codi d’identificació SSPP001 

denominació Cap de l’Àrea de  Serveis Personals del grup de classificació A1 de la plantilla de 
personal Funcionari de carrera.  

- Donar d’alta sense dotació el lloc de treball amb el codi SSPP0026 i denominació 
Administratiu/va d’Ensenyament del grup de classificació C1 de la plantilla del personal laboral 
indefinit. 

- Donar d’alta dotat amb una unitat el lloc de treball amb el codi SSPP0022 i denominació 
Tècnic/a de Serveis Personals assistència tècnica àmbit joventut del grup de classificació A2 
de la plantilla del personal Funcionari interí. 

- Modificar la dotació de 3 a 2 el lloc de treball amb el codi SSPP0011 i denominació Tècnic/a 
de Serveis Personals del grup de classificació A2 de la plantilla del personal laboral temporal. 

- Donar d’alta sense dotació el lloc de treball amb el codi SSPP027 i denominació Tècnic/a de 
gestió àmbit ocupació juvenil de Serveis Personals del grup de classificació A2 de la plantilla 
del personal laboral indefinit.  

- Donar d’alta sense dotació el lloc de treball amb el codi SSPP029 i denominació Tècnic/a de 
gestió assistència tècnica de Serveis Personals del grup de classificació A2 de la plantilla del 
personal Funcionari de carrera.  

- Donar d’alta sense dotació el lloc de treball amb el codi SSPP025 i denominació Tècnic/a de 
gestió joventut e Serveis Personals del grup de classificació A2 de la plantilla del personal 
laboral indefinit.  

 
ÀREA DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL I INNOVACIÓ TECNOLÓGICA 
 
- Donar de baixa el lloc de treball identificat amb el codi TDI005 i denominació Tècnic/a auxiliar 

informàtic/a del grup de classificació C2 de la plantilla de personal laboral indefinit.  
- Modificar la dotació de 0 a 1 del lloc de treball identificat amb el codi TDI003 i denominació 

Responsable de sistemes i infraestructures del grup de classificació C1 de la plantilla de 
personal laboral indefinit.  

- Donar d’alta dotat amb 1 unitat el lloc de treball identificat amb el codi TDI010 i denominació 
Tècnic/a superior enginyer/a informàtic del grup de classificació A1 de la plantilla de personal 
Funcionari  

- Donar de baixa el lloc de treball identificat amb el codi TDI006 i denominació Tècnic/a superior 
enginyer/a informàtic del grup de classificació A1 de la plantilla de personal laboral temporal.  

- Donar de baixa el lloc de treball identificat amb el codi TDI008 i denominació Tècnic/a de 
sistemes del grup de classificació A2 de la plantilla de personal laboral temporal.  

- Donar de baixa el lloc de treball identificat amb el codi TDI002 i denominació Responsable de 
seguretat  del grup de classificació A2 de la plantilla de personal laboral temporal.  



 

 

- Donar d’alta sense dotació el lloc de treball identificat amb el codi TDI011 i denominació  
Administrador/a de sistemes del grup de classificació C1 de la plantilla de personal 
Funcionari/a interí.  

- Donar de baixa el lloc de treball identificat amb el codi TDI007 i denominació Tècnic/a 
administració electrònica  del grup de classificació A2 de la plantilla de personal laboral 
temporal.  

- Donar d’alta dotat amb 1 unitat el lloc de treball identificat amb el codi TDI009 i denominació 
Tècnic/a administració electrònica  del grup de classificació A2 de la plantilla de personal 
Funcionari interí.  

 
2. La aprovació del Text refós de la Relació de Llocs de Treball del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental en el sentit següent: 
  



 

 

 

Codi 
lloc 
de 

trebal
l 

Enquadram
ent orgànic 

Àmbit de 
treball 

Denominaci
ó del lloc 

Tipologi
a de 

jornada D
o
ta

c
ió

 

Tipus de 
lloc 

Règim 
jurídic-

Naturales
a 

Règim 
jurídic-

Provisió 

G
ru
p 

N
iv

e
ll 

d
e
 C

 

D
e
s
tí
 

C
o
m

p
le

m
e
n
t 

e
s
p
e
c
íf

ic
 

Titulació 

DL0
01 

Desenvolu
pament 
Local 

Desenvolup
ament Local 

Cap Àrea 
de 
Desenvolu
pament 
Local 

Ordinà
ria 

0 Lloc de 
comanda
ment 

Funciona
ri 

Lliure 
designa
ció 

A
1 

26 1814,
86 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del 
subgrup de 
classificaci
ó A1 del 
personal 
Funcionari/
na. 

DL0
03 

Desenvolu
pament 
Local 

Turisme Tècnic/a 
turisme 

Ordinà
ria 

2 Lloc 
base 

Laboral 
temporal 

concurs
-
oposició 

A
2 

16 563,7
0 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del grup de 
classificaci
ó A 
(A1/A2) del 
personal 
Funcionari/
na. 

DL0
04 

Desenvolu
pament 
Local 

Foment 
d'ocupació 

Tècnic/a 
de gestió 
de 
Desenvolu
pament 
Local 

Ordinà
ria 

4 Lloc 
base 

Laboral 
temporal 

concurs
-
oposició 

A
2 

18 874,0
3 € 

Diplomatur
a 

DL0
05 

Desenvolu
pament 
Local 

Desenvolup
ament 
sector 
agroaliment
ari 

Tècnic/a 
Gestió de 
Desenvolu
pament 
Local 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Laboral 
indefinit 

concurs
-
oposició 

A
2 

18 963,5
4 € 

Graduat o 
Diplomat 

DL0
07 

Desenvolu
pament 
Local 

Desenvolup
ament Local 

Administra
tiu/iva (DL) 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Laboral 
indefinit 

concurs
-
oposició 

C
1 

16 652,3
4 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del 
subgrup de 
classificaci
ó C1 del 
personal 
Funcionari/
na. 

DL0
08 

Desenvolu
pament 
Local 

Desenvolup
ament Local 

Auxiliar 
administrat
iu/va (DL) 

Ordinà
ria 

0 Lloc 
base 

Funciona
ri 

concurs
-
oposició 

C
2 

14 524,9
4 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del 
subgrup de 
classificaci
ó C2 del 
personal 
Funcionari/
na. 

DL0
13 

Desenvolu
pament 
Local 

Foment 
d'ocupació 

Tècnic/a 
de gestió 
de 
Desenvolu
pament 
Local 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Laboral 
indefinit 

concurs
-
oposició 

A
2 

18 874,0
3 € 

Diplomatur
a 

DL0
15 

Desenvolu
pament 
Local 

Turisme Tècnic/a 
turisme 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Funciona
ri 

concurs
-
oposició 

A
2 

16 805,2
9 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del grup de 



 

 

classificaci
ó A 
(A1/A2) del 
personal 
Funcionari/
na. 

DL0
17 

Desenvolu
pament 
Local 

Desenvolup
ament Local 

Tècnic/a 
de gestió 
del 
projecte 
Automoció 
i T.T.T. 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Laboral 
temporal 

concurs
-
oposició 

A
2 

18 874,0
3 € 

Diplomatur
a 

DL0
18 

Desenvolu
pament 
Local 

Desenvolup
ament Local 

Tècnic/a 
Auxiliar del 
projecte 
Singulars 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Funciona
ri interí 

concurs
-
oposició 

C
1 

16 1.165,
19 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del 
subgrup de 
classificaci
ó C1. 

DL0
19 

Desenvolu
pament 
Local 

Foment 
d'ocupació 

Tècnic/a 
de gestió 
de 
Desenvolu
pament 
Local 

Ordinà
ria 

0 Lloc 
base 

Laboral 
indefinit 

concurs
-
oposició 

A
2 

18 874,0
3 € 

Diplomatur
a 

GER
002 

Gerència Gerència Responsa
ble 
comunicac
ió externa i 
transparèn
cia 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Funciona
ri 

Lliure 
designa
ció 

A
1 

26 1.814,
46 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del 
subgrup de 
classificaci
ó A1 del 
personal 
Funcionari/
na. 

GER
003 

Gerència Gerència Administra
tiu/iva 
(GER) 

Ordinà
ria 

0 Lloc 
base 

Laboral 
temporal 

concurs
-
oposició 

C
1 

16 652,3
4 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del 
subgrup de 
classificaci
ó C1. 

GER
004 

Gerència Gerència Tècnic de 
gestió 
(GE) 

Ordinà
ria 

0 Lloc 
base 

Laboral 
temporal 

concurs
-
oposició 

A
2 

18 874,0
3 € 

Diplomatur
a 

GER
005 

Gerència Gerència Tècnic/a 
superior 
(GE) 

Ordinà
ria 

0 Lloc 
base 

Laboral 
temporal 

concurs
-
oposició 

A
1 

20 928,8
0 € 

Llicenciatur
a. 

GER
006 

Gerència Gerència Gerent Jornad
a 
ordinàr
ia de la 
Corpor
ació. 
Flexibil
itat per 
raons 
del 
servei. 
Dispon
ibilitat 
total. 

1 Lloc de 
comanda
ment 

Personal 
directiu 

Nomen
ament 
Ple 

A
1 

30 3.260,
55 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del 
subgrup de 
classificaci
ó A1 del 
personal 
Funcionari/
na. 

GER
007 

Gerència Gerència Tècnic/a 
Superior 
Serveis 
Econòmics 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Funciona
ri 

concurs
-
oposició 

A
1 

24 728,6
8 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del 
subgrup de 
classificaci



 

 

ó A1 del 
personal 
Funcionari/
na. 

GER
008 

Gerència Intervenció Responsa
ble 
administrat
iu/a 
d'Intervenc
ió (GER) 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Funciona
ri 

concurs
-
oposició 

C
1 

18 1.257,
28 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del 
subgrup de 
classificaci
ó C1 del 
personal 
Funcionari/
na. 

GER
011 

Gerència SMEC Tecnic/a 
superior 
del Servei 
de Millora i 
Estratègia 
Corporativ
a 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Funciona
ri 

concurs
-
oposició 

A
1 

24 838,9
3 € 

Llicenciatur
a 

GER
014 

Gerència SMEC - 
Projecte 
AODL 

Tècnic/a 
de gestió 
del Servei 
de Millora i 
Estratègic
a 
Corporativ
a 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Laboral 
temporal 

concurs
-
oposició 

A
2 

16 874,0
3 € 

Diplomatur
a 

GER
016 

Gerència SMEC -
Observatori 

Tècnic/a 
de gestió 
del Servei 
de Millora 
Estratègia 
Corporativ
a 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Funciona
ri 

concurs
-
oposició 

A
2 

18 834,7
3 € 

Diplomatur
a 

GER
017 

Gerència SMEC - 
Projecte 
Observatori 

Tècnic/a 
superior 
Gestió  
projectes 
Fons 
Europeus  

Ordinà
ria 

0 Lloc 
base 

Laboral 
temporal 

concurs
-
oposició 

A
1 

20 1.472,
87 € 

Diplomatur
a 

GER
018 

Gerència SMEC - 
Projecte 
AODL 

Tècnic/a 
de gestió 
AODL 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Laboral 
temporal 

concurs
-
oposició 

A
2 

16 874,0
3 € 

Diplomatur
a 

GER
019 

Gerència Intervenció Administra
tiu/va 
d'Intervenc
ió  

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Funciona
ri interí 

concurs
-
oposició 

C
1 

16 652,3
4 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del 
subgrup de 
classificaci
ó C1 del 
personal 
Funcionari/
na. 

GER
020 

Gerència SMEC - 
Projecte 
AODL 

Tècnic/a 
de gestió 
AODL 

Ordinà
ria 

0 Lloc 
base 

Funciona
ri interí 

concurs
-
oposició 

A
2 

16 874,0
3 € 

Diplomatur
a 

GER
021 

Gerència Habitatge Responsa
ble Oficina 
d'Habitatg
e 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Laboral 
indefinit 

concurs
-
oposició 

A
1 

20 1.079,
27 € 

Llicenciatur
a 

GER
022 

Gerència Habitatge Administra
tiu/va 
d'habitatge  

Ordinà
ria 

2 Lloc 
base 

Laboral 
temporal 

concurs
-
oposició 

C
1 

16 652,3
4 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del 
subgrup de 



 

 

classificaci
ó C1 del 
personal 
Funcionari/
na. 

GER
023 

Gerència Habitatge Tècnic/a 
de gestió 
Arquitecte 
tècnic 
d'habitatge  

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Funciona
ri interí 

concurs
-
oposició 

A
2 

18 1.013,
49 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del grup de 
classificaci
ó A (A1-
A2) del 
personal 
Funcionari/
na. 

GER
024 

Gerència Habitatge Tècnic/a 
de gestió 
d'habitatge  

Ordinà
ria 

2 Lloc 
base 

Funciona
ri interí 

concurs
-
oposició 

A
2 

18 1.013,
49 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del grup de 
classificaci
ó A (A1-
A2) del 
personal 
Funcionari/
na. 

GER
025 

Gerència Habitatge Administra
tiu/va 
d'habitatge  

Ordinà
ria 

2 Lloc 
base 

Funciona
ri interí 

concurs
-
oposició 

C
1 

16 652,3
4 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del 
subgrup de 
classificaci
ó C1 del 
personal 
Funcionari/
na. 

GER
026 

Gerència Habitatge Administra
tiu/va 
d'habitatge  

Ordinà
ria 

0 Lloc 
base 

Laboral 
indefinit 

concurs
-
oposició 

C
1 

16 652,3
4 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del 
subgrup de 
classificaci
ó C1 del 
personal 
Funcionari/
na. 

GER
027 

Gerència Habitatge Tècnic/a 
de gestió 
Arquitecte 
tècnic 
d'habitatge  

Ordinà
ria 

0 Lloc 
base 

Funciona
ri 

concurs
-
oposició 

A
2 

18 1.013,
49 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del grup de 
classificaci
ó A (A1-
A2) del 
personal 
Funcionari/
na. 

INT0
01 

Intervenció Intervenció Interventor
/a 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
singular 

Funciona
ri 

Habilita
ció 
Naciona
l 

A
1 

30 4.665,
31 € 

Llicenciatur
a en Dret, 
Economia, 
Administra
ció i 
Direcció 
d’Emprese
s, Ciències 
Actuarials i 
Financeres
, o titulació 
equivalent. 

MAT
001 

Medi 
Ambient i 

Medi 
Ambient i 

Cap Àrea 
de Medi 

Ordinà
ria 

1 Lloc de 
comanda

Funciona
ri 

Lliure 
designa

A
1 

24 1.999,
65 € 

Equivalent 
a la pròpia 



 

 

Territori Territori Ambient i 
Territori 

ment ció del 
subgrup de 
classificaci
ó A1 del 
personal 
Funcionari/
na. 

MAT
002 

Medi 
Ambient i 
Territori 

Medi 
Ambient i 
Territori 

Enginyer/a 
tècnic/a 

Ordinà
ria 

9 Lloc 
base 

Funciona
ri interí 

concurs
-
oposició 

A
2 

18 1.035,
30 € 

Enginyeria 
Tècnica 

MAT
003 

Medi 
Ambient i 
Territori 

Medi 
Ambient i 
Territori 

Arquitecte/
a tècnic/a 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Funciona
ri interí 

concurs
-
oposició 

A
2 

18 1.035,
30 € 

Arquitectur
a Tècnica i 
nova 
Enginyeria 
d'edificació 

MAT
004 

Medi 
Ambient i 
Territori 

Medi 
Ambient i 
Territori 

Arquitecte/
a 

Ordinà
ria 

2 Lloc 
base 

Funciona
ri interí 

concurs
-
oposició 

A
1 

20 946,5
3 € 

Arquitectur
a 

MAT
005 

Medi 
Ambient i 
Territori 

Medi 
Ambient i 
Territori 

Administra
tiu/iva 
(MAT) 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Funciona
ri 

concurs
-
oposició 

C
1 

18 859,9
7 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del 
subgrup de 
classificaci
ó C1 del 
personal 
Funcionari/
na. 

MAT
007 

Medi 
Ambient i 
Territori 

Medi 
Ambient i 
Territori 

Tècnic/a 
Superior 
de gestió 
energètica 
(MAT) 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Funciona
ri interí 

concurs
-
oposició 

A
1 

20 946,5
3 € 

Ambientòle
g/oga 

MAT
010 

Medi 
Ambient i 
Territori 

Medi 
Ambient i 
Territori 

Arquitecte/
a tècnic/a 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Funciona
ri interí 

concurs
-
oposició 

A
2 

18 1.342,
75 € 

Arquitectur
a Tècnica i 
nova 
Enginyeria 
d'edificació 

MAT
011 

Medi 
Ambient i 
Territori 

Medi 
Ambient i 
Territori 

Enginyer/a 
tècnic/a 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Funciona
ri interí 

concurs
-
oposició 

A
2 

18 1.342,
75 € 

Enginyeria 
Tècnica 

MAT
012 

Medi 
Ambient i 
Territori 

Medi 
Ambient i 
Territori 

Tècnic/a 
superior 
salut 
(MAT) 

Ordinà
ria 

2 Lloc 
base 

Funciona
ri interí 

concurs
-
oposició 

A
1 

20 946,5
3 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del grup de 
classificaci
ó A (A1) 
del 
personal 
Funcionari/
na. 

MAT
013 

Medi 
Ambient i 
Territori 

Medi 
Ambient i 
Territori 

Tècnic/a 
Superior 
de Medi 
Ambient 
(MAT) 

Ordinà
ria 

2 Lloc 
base 

Funciona
ri interí 

concurs
-
oposició 

A
1 

20 946,5
3 € 

Graduat/da 
en ciències 
ambientals
, 
enginyeria 
ambiental, 
enginyeria 
de monts, 
enginyeria 
de mines, 
enginyeria 
de camins, 
canals i 
ports, 
enginyeria 



 

 

agrònoma, 
enginyeria 
química 
geografia, 
biologia, 
geologia, 
química, o 
altra 
titulació 
equivalent 

MAT
015 

Medi 
Ambient i 
Territori 

Medi 
Ambient i 
Territori 

Administra
tiu/iva 
(MAT) 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Funciona
ri interí 

concurs
-
oposició 

C
1 

16 652,3
4 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del 
subgrup de 
classificaci
ó C1. 

MAT
016 

Medi 
Ambient i 
Territori 

Medi 
Ambient i 
Territori 

Tècnic/a 
Superior 
de gestió 
energètica 
(MAT) 

Ordinà
ria 

0 Lloc 
base 

Funciona
ri 

concurs 
de 
valoraci
ó de 
mèrits 

A
1 

20 946,5
3 € 

Ambientòle
g/oga 

MAT
017 

Medi 
Ambient i 
Territori 

Medi 
Ambient i 
Territori 

Arquitecte/
a tècnic/a 

Ordinà
ria 

0 Lloc 
base 

Funciona
ri 

concurs 
de 
valoraci
ó de 
mèrits 

A
2 

18 1.342,
75 € 

Arquitectur
a Tècnica i 
nova 
Enginyeria 
d'edificació 

MAT
018 

Medi 
Ambient i 
Territori 

Medi 
Ambient i 
Territori 

Enginyer/a 
tècnic/a 

Ordinà
ria 

0 Lloc 
base 

Funciona
ri 

concurs 
de 
valoraci
ó de 
mèrits 

A
2 

18 1.342,
75 € 

Enginyeria 
Tècnica 

MAT
019 

Medi 
Ambient i 
Territori 

Medi 
Ambient i 
Territori 

Enginyer/a 
tècnic/a 

Ordinà
ria 

0 Lloc 
base 

Funciona
ri 

concurs
-
oposició 

A
2 

18 1.035,
30 € 

Enginyeria 
Tècnica 

MAT
020 

Medi 
Ambient i 
Territori 

Medi 
Ambient i 
Territori 

Administra
tiu/iva 
(MAT) 

Ordinà
ria 

0 Lloc 
base 

Laboral 
indefinit 

concurs
-
oposició 

C
1 

16 652,3
4 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del 
subgrup de 
classificaci
ó C1. 

MAT
021 

Medi 
Ambient i 
Territori 

Medi 
Ambient i 
Territori 

Enginyer/a 
tècnic/a 

Ordinà
ria 

0 Lloc 
base 

Funciona
ri 

concurs 
de 
valoraci
ó de 
mèrits 

A
2 

18 1.035,
30 € 

Enginyeria 
Tècnica 

PIV0
01 

Persones i 
Valors 

Persones i 
Valors 

Cap Àrea 
de 
Persones i 
Valors 

Ordinà
ria 

1 Lloc de 
comanda
ment 

Funciona
ri 

Lliure 
designa
ció 

A
1 

24 2.609,
02 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del 
subgrup de 
classificaci
ó A1 del 
personal 
Funcionari/
na. 

PIV0
02 

Persones i 
Valors 

Recursos 
Humans 

Administra
tiu/va 
(PIV) 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Funciona
ri 

concurs
-
oposició 

C
1 

18 1.220,
12 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del 
subgrup de 
classificaci
ó C1 del 
personal 
Funcionari/
na. 

PIV0 Persones i Oficina Suport Horari 1 Lloc Laboral concurs A 12 434,6 Estudis 



 

 

04 Valors d'Atenció al 
Ciutadà 

Oficina 
d'Atenció 
al Ciutadà 

estable
rt en el 
reglam
ent del 
registr
e 
genera
l 

base indefinit -
oposició 

P 8 € secundaris 

PIV0
06 

Persones i 
Valors 

Persones i 
Valors 

Responsa
ble de 
l’Oficina 
d’Atenció 
Ciutadana 

Horari 
estable
rt en el 
reglam
ent del 
registr
e 
genera
l 

1 Lloc 
base 

Funciona
ri 

concurs
-
oposició 

C
1 

16 802,3
4 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del 
subgrup de 
classificaci
ó C1 del 
personal 
Funcionari/
na. 

PIV0
08 

Persones i 
Valors 

Persones i 
Valors 

Tècnic/a 
de gestió 
TFRO 
(PIV) 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Laboral 
temporal 

concurs
-
oposició 

A
2 

16 874,0
3 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del grup de 
classificaci
ó A (A1-
A2) del 
personal 
laboral. 

PIV0
09 

Persones i 
Valors 

Persones i 
Valors 

Tècnic/a 
de gestió 
(PIV) 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Funciona
ri 

concurs
-
oposició 

A
2 

24 1.562,
95 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del grup de 
classificaci
ó A (A1-
A2) del 
personal 
Funcionari/
na. 

PIV0
11 

Persones i 
valors 

Persones i 
Valors 

Administra
tiu/va 
Oficina 
Atenció 
Ciutadana 

Horari 
estable
rt en el 
reglam
ent del 
registr
e 
genera
l 

1 Lloc 
base 

Funciona
ri/ 

concurs
-
oposició 

C
1 

16 652,3
4 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del 
subgrup de 
classificaci
ó C1 del 
personal 
Funcionari/
na. 

PIV0
12 

Persones i 
Valors 

Recursos 
Humans 

Administra
tiu/va 
(PIV) 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Funciona
ri 

concurs
-
oposició 

C
1 

16 1.437,
66 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del 
subgrup de 
classificaci
ó C1 del 
personal 
Funcionari/
na. 

PIV0
13 

Persones i 
Valors 

Persones i 
Valors 

Tècnic/a 
de gestió 
TFRO 
(PIV) 

Ordinà
ria 

0 Lloc 
base 

Laboral 
indefinit 

concurs
-
oposició 

A
2 

16 874,0
3 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del grup de 
classificaci
ó A (A1-
A2) del 
personal 
laboral. 

PRE
002 

Presidènci
a 

Presidència Cap 
Secretària 
de 
Presidènci

Ordinà
ria 

0 Lloc 
base 

Funciona
ri 

concurs
-
oposició 

C
1 

16 1.437,
66 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del 
subgrup de 



 

 

a classificaci
ó C1 del 
personal 
Funcionari/
na. 

PSI0
01 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Cap Àrea 
de 
Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Ordinà
ria 

1 Lloc de 
comanda
ment 

Funciona
ri 

Lliure 
designa
ció 

A
2 

25 2.040,
96 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del 
subgrup de 
classificaci
ó A1 o A2 
del 
personal 
Funcionari/
na. 

PSI0
02 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Servei 
atenció 
infància i 
adolescènci
a 

Coordinad
or/a 
SEAIA 

Ordinà
ria 

1 Lloc de 
comanda
ment 

Laboral 
indefinit 

Lliure 
designa
ció 

A
1 

24 1.510,
83 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del grup de 
classificaci
ó A (A1-
A2) del 
personal 
Funcionari/
na. 

PSI0
03 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Servei 
Atenció 
Infància 
Adolescènci
a 

Psicòleg/òl
oga EAIA 

Ordinà
ria 

3 Lloc 
base 

Laboral 
indefinit 

concurs
-
oposició 

A
1 

24 758,3
9 € 

Llicenciatur
a en 
Psicologia. 

PSI0
04 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Servei 
Atenció 
Infància 
Adolescènci
a 

Psicòleg/òl
oga EAIA 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Funciona
ri 

concurs
-
oposició 

A
1 

20 918,3
4 € 

Llicenciatur
a en 
Psicologia. 

PSI0
05 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Servei 
Atenció 
Infància 
Adolescènci
a 

Pedagog/a 
EAIA 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Laboral 
temporal 

concurs
-
oposició 

A
1 

20 918,3
4 € 

Llicenciatur
a en 
Pedagogia. 

PSI0
06 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Servei 
Atenció 
Infància 
Adolescènci
a 

Treballado
r/a social 
EAIA 

Ordinà
ria 

2 Lloc 
base 

Laboral 
indefinit 

concurs
-
oposició 

A
2 

20 955,8
2 € 

Diplomat o 
Grau en 
treball 
social 

PSI0
07 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Servei 
Atenció 
Infància 
Adolescènci
a 

Treballado
r/a social 
EAIA 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Laboral 
temporal 

concurs
-
oposició 

A
2 

18 1.005,
98 € 

Diplomat o 
Grau en 
treball 
social 

PSI0
08 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Servei 
Atenció 
Infància 
Adolescènci
a 

Educador/
a social 
EAIA 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Laboral 
indefinit 

concurs
-
oposició 

A
2 

20 955,8
2 € 

Llicenciatur
a en 
Educació 
Social 

PSI0
10 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Servei 
Atenció 
Infància 
Adolescènci
a 

Educador/
a social 
EAIA 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Laboral 
temporal 

concurs
-
oposició 

A
2 

18 1.005,
98 € 

Llicenciatur
a en 
Educació 
Social 

PSI0
11 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Programa 
individual d 
atenció 

Gestors 
PIA 

Ordinà
ria 

3 Lloc 
base 

Laboral 
temporal 

concurs
-
oposició 

A
2 

16 907,9
3 € 

Diplomatur
a en 
Treball 
Social o 
Educació 



 

 

social 
PSI0
12 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Serveis 
Socials 
Bàsics 

Treballado
r/a Social 
SSB 

Ordinà
ria 

2 Lloc 
base 

Laboral 
indefinit 

concurs
-
oposició 

A
2 

18 989,7
9 € 

Diplomada 
en Treball 
Social 

PSI0
13 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Serveis 
Socials 
Bàsics 

Educador/
a social 
SSB 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Laboral 
indefinit 

concurs
-
oposició 

A
2 

18 989,7
9 € 

Diplomatur
a en 
Educació 
Social 

PSI0
14 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Serveis 
Socials 
Bàsics 

Treballado
r/a social 
SSB 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Laboral 
indefinit 

concurs
-
oposició 

A
2 

20 939,6
3 € 

Diplomatur
a en 
Treball 
Social 

PSI0
16 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Serveis 
Socials 
Bàsics 

Treballado
r/a social 
SSB 

Ordinà
ria 

7 Lloc 
base 

Laboral 
temporal 

concurs
-
oposició 

A
2 

16 1.039,
89 € 

Diplomatur
a en 
Treball 
Social 

PSI0
18 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Serveis 
Socials 
Bàsics 

Educador/
a social 
SSB 

Ordinà
ria 

6 Lloc 
base 

Laboral 
temporal 

concurs
-
oposició 

A
2 

16 1.039,
89 € 

Diplomatur
a en 
Educació 
Social 

PSI0
19 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Serveis 
Socials 
Bàsics 

Educador/
a social 
SSB 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Laboral 
indefinit 

concurs
-
oposició 

A
2 

20 939,6
3 € 

Diplomatur
a en 
Educació 
Social 

PSI0
20 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Serveis 
Socials 
Bàsics 

Treballado
r/a Social 
SSB 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Laboral 
indefinit 

concurs
-
oposició 

A
2 

18 991,3
2 € 

Diplomatur
a en 
Treball 
Social 

PSI0
22 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Programa 
individual 
d'atenció 

Referent 
del 
PRODEP 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Laboral 
indefinit 

concurs
-
oposició 

A
2 

20 928,0
5 € 

Diplomatur
a en 
Treball 
Social o 
educació 
social 

PSI0
23 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Tècnic/a 
Igualtat de 
Gènere i 
Immigració 
PSI 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Laboral 
temporal 

concurs
-
oposició 

A
2 

16 739,9
4 € 

Diplomatur
a en 
Treball 
Social o 
educació 
social 

PSI0
25 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Responsa
ble suport 
administrat
iu/a (PSI) 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Laboral 
indefinit 

concurs
-
oposició 

C
1 

16 825,5
1 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del 
subgrup de 
classificaci
ó C1. 

PSI0
29 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Administra
tiu/iva 
(PSI) 

Ordinà
ria 

2
0 

Lloc 
base 

Laboral 
temporal 

concurs
-
oposició 

C
1 

16 652,3
4 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del 
subgrup de 
classificaci
ó C1. 

PSI0
34 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Tècnic/a 
auxiliar 
d'acollida 
(PSI) 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Laboral 
temporal 

concurs
-
oposició 

C
1 

16 652,3
4 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del 
subgrup de 
classificaci
ó C1. 

PSI0
35 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Tècnic/a 
d'accessibi
litat 

Ordinà
ria 

0 Lloc 
base 

Laboral 
temporal 

concurs
-
oposició 

A
2 

16 652,3
4 € 

Diplomatur
a en 
Treball 
Social o 
Educació 
Social 



 

 

PSI0
37 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Servei 
atenció 
infància i 
adolescènci
a 

Coordinad
or/a 
d'Infància i 
Famílies 

Ordinà
ria 

0 Lloc de 
comanda
ment 

Laboral 
temporal 

Lliure 
designa
ció 

A
2 

22 1.194,
58 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del grup de 
classificaci
ó A2 

PSI0
39 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Tècnic/a 
gent gran 
PSI 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Laboral 
indefinit 

concurs
-
oposició 

A
2 

18 989,7
9 € 

Diplomatur
a en 
Treball 
Social o 
educació 
social 

PSI0
40 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Tècnic/a 
infància 
PSI 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Laboral 
temporal 

concurs
-
oposició 

A
2 

16 1.039,
89 € 

Diplomatur
a en 
Treball 
Social o 
educació 
social 

PSI0
41 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Coordinad
or/a de 
Serveis 
Socials 
Bàsics 
zona 3 

Ordinà
ria 

1 Lloc de 
comanda
ment 

Laboral 
temporal 

Lliure 
designa
ció 

A
2 

22 1.194,
58 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del grup de 
classificaci
ó A2 

PSI0
42 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Serveis 
Socials 
Bàsics 

Tècnic/a 
de Gestió 
SSB 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Laboral 
temporal 

concurs
-
oposició 

A
2 

22 927,2
2 € 

Diplomatur
a en 
Treball 
Social i/o 
Educació 
Social. 

PSI0
43 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Programa 
individual d 
atenció 

Gestors 
PIA 

Ordinà
ria 

2 Lloc 
base 

Laboral 
indefinit 

concurs
-
oposició 

A
2 

16 907,9
3 € 

Diplomatur
a en 
Treball 
Social o 
Educació 
social 

PSI0
44 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Servei 
Atenció 
Infància 
Adolescènci
a 

Treballado
r/a social 
EAIA 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Laboral 
indefinit 

concurs
-
oposició 

A
2 

18 1.055,
98 € 

Diplomat o 
Grau en 
treball 
social 

PSI0
46 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Serveis 
Socials 
Bàsics 

Educador/
a social 
SSB 

Ordinà
ria 

3 Lloc 
base 

Laboral 
indefinit 

concurs
-
oposició 

A
2 

16 1.039,
89 € 

Diplomatur
a en 
Educació 
Social 

PSI0
47 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Serveis 
Socials 
Bàsics 

Treballado
r/a social 
SSB 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Laboral 
indefinit 

concurs
-
oposició 

A
2 

16 1.039,
89 € 

Diplomatur
a en 
Treball 
Social 

PSI0
48 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Coordinad
or/a 
d'Autonom
ia 

Ordinà
ria 

1 Lloc de 
comanda
ment 

Funciona
ri 

Lliure 
designa
ció 

A
2 

22 1.583,
18 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del grup de 
classificaci
ó A2 

PSI0
49 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Serveis 
Socials 
Bàsics 

Tècnic/a 
Auxiliar 
Integrador/
a Social 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Laboral 
temporal 

concurs
-
oposició 

C
1 

16 652,3
4 € 

Integració 
Social. 

PSI0
50 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Serveis 
Socials 
Bàsics 

Tècnic/a 
de Gestió 
SSB 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Laboral 
temporal 

concurs
-
oposició 

A
2 

16 1.039,
89 € 

Diplomatur
a en 
Treball 
Social i/o 
Educació 
Social. 

PSI0 Polítiques Serveis Treballado Ordinà 0 Lloc Laboral concurs A 16 1.039, Diplomatur



 

 

51 Socials 
Igualtat 

Socials 
Bàsics 

r/a social 
SSB 

ria base indefinit de 
valoraci
ó de 
mèrits 

2 89 € a en 
Treball 
Social 

PSI0
52 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Serveis 
Socials 
Bàsics 

Tècnic/a 
de Gestió 
SSB 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Funciona
ri 

concurs
-
oposició 

A
2 

22 1.528,
02 € 

Diplomatur
a en 
Treball 
Social i/o 
Educació 
Social. 

PSI0
53 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Administra
tiu/iva 
(PSI) 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Funciona
ri 

concurs
-
oposició 

C
1 

16 652,3
4 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del 
subgrup de 
classificaci
ó C1. 

PSI0
54 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Coordinad
or/a de 
Serveis 
Socials 
Bàsics 
zona 1 

Ordinà
ria 

0 Lloc de 
comanda
ment 

Funciona
ri 

Lliure 
designa
ció 

A
2 

22 1.528,
02 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del grup de 
classificaci
ó A2 

PSI0
56 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

EAIA Auxiliar 
administrat
iu/va (PSI) 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Funciona
ri 

concurs
-
oposició 

C
2 

16 590,7
6 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del 
subgrup de 
classificaci
ó C2 del 
personal 
Funcionari/
na. 

PSI0
57 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Servei 
Atenció 
Infància 
Adolescènci
a 

Pedagog/a 
EAIA 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Laboral 
indefinit 

concurs
-
oposició 

A
1 

20 918,3
4 € 

Llicenciatur
a en 
Pedagogia. 

PSI0
58 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Servei 
Atenció 
Infància 
Adolescènci
a 

Educador/
a social 
EAIA 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Laboral 
temporal 

concurs
-
oposició 

A
2 

20 955,8
2 € 

Llicenciatur
a en 
Educació 
Social 

PSI0
59 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Tècnic/a 
Igualtat de 
Gènere i 
Immigració 
PSI 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Funciona
ri interí 

concurs
-
oposició 

A
2 

16 924,9
3 € 

Diplomatur
a en 
Treball 
Social o 
educació 
social 

PSI0
60 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Administra
tiu/iva 
(PSI) 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Funciona
ri interí 

concurs
-
oposició 

C
1 

16 652,3
4 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del 
subgrup de 
classificaci
ó C1. 

PSI0
61 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Tècnic/a 
superior 
Economist
a (PSI) 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Funciona
ri interí 

concurs
-
oposició 

A
1 

20 928,8
0 € 

Llicenciat/d
a 

PSI0
62 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Coordinad
or/a de 
Serveis 
Socials 
Bàsics 
zona 2 

Ordinà
ria 

1 Lloc de 
comanda
ment 

Funciona
ri interí 

Lliure 
designa
ció 

A
2 

22 1.528,
02 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del grup de 
classificaci
ó A2 

PSI0 Polítiques Serveis Educador/ Ordinà 1 Lloc Funciona concurs A 16 1.039, Diplomatur



 

 

63 Socials 
Igualtat 

Socials 
Bàsics 

a social 
SSB 

ria base ri interí -
oposició 

2 89 € a en 
Educació 
Social 

PSI0
64 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Serveis 
Socials 
Bàsics 

Treballado
r/a social 
SSB 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Funciona
ri interí 

concurs
-
oposició 

A
2 

16 1.039,
89 € 

Diplomatur
a en 
Treball 
Social 

PSI0
65 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Serveis 
Socials 
Bàsics 

Tècnic/a 
Auxiliar 
Integrador/
a Social 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Funciona
ri interí 

concurs
-
oposició 

C
1 

16 652,3
4 € 

Integració 
Social. 

PSI0
66 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Servei 
Atenció 
Infància 
Adolescènci
a 

Pedagog/a 
EAIA 

Ordinà
ria 

0 Lloc 
base 

Laboral 
indefinit 

concurs
-
oposició 

A
1 

20 918,3
4 € 

Llicenciatur
a en 
Pedagogia. 

PSI0
67 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Servei 
Atenció 
Infància 
Adolescènci
a 

Educador/
a social 
EAIA 

Ordinà
ria 

0 Lloc 
base 

Laboral 
indefinit 

concurs
-
oposició 

A
2 

18 1.005,
98 € 

Llicenciatur
a en 
Educació 
Social 

PSI0
68 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Administra
tiu/iva 
(PSI) 

Ordinà
ria 

0 Lloc 
base 

Laboral 
indefinit 

concurs 
de 
valoraci
ó de 
mèrits 

C
1 

16 652,3
4 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del 
subgrup de 
classificaci
ó C1. 

PSI0
69 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Programa 
individual d 
atenció 

Gestors 
PIA 

Ordinà
ria 

0 Lloc 
base 

Laboral 
indefinit 

concurs
-
oposició 

A
2 

16 907,9
3 € 

Diplomatur
a en 
Treball 
Social o 
Educació 
social 

PSI0
70 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Servei 
Atenció 
Infància 
Adolescènci
a 

Pedagog/a 
EAIA 

Ordinà
ria 

0 Lloc 
base 

Laboral 
indefinit 

concurs 
de 
valoraci
ó de 
mèrits 

A
1 

20 918,3
4 € 

Llicenciatur
a en 
Pedagogia. 

PSI0
71 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Serveis 
Socials 
Bàsics 

Educador/
a social 
SSB 

Ordinà
ria 

0 Lloc 
base 

Laboral 
indefinit 

concurs 
de 
valoraci
ó de 
mèrits 

A
2 

16 1.039,
89 € 

Diplomatur
a en 
Educació 
Social 

PSI0
72 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Polítiques 
Socials 
Igualtat 

Tècnic/a 
Igualtat de 
Gènere i 
Immigració 
PSI 

Ordinà
ria 

0 Lloc 
base 

Laboral 
indefinit 

concurs 
de 
valoraci
ó de 
mèrits 

A
2 

16 739,9
4 € 

Diplomatur
a en 
Treball 
Social o 
educació 
social 

SEC
012 

Secretaria Secretaria Secretari/à
ria 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
singular 

Funciona
ri 

Habilita
ció 
Naciona
l 

A
1 

26 1.608,
72 € 

Llicenciatur
a en Dret, 
en 
Ciències 
Polítiques i 
de 
l’Administr
ació, 
Sociologia. 

SJ00
1 

Serveis 
Jurídics 

Serveis 
Jurídics 

Cap Àrea 
de Serveis 
Juídics 

Ordinà
ria 

0 Lloc de 
comanda
ment 

Funciona
ri 

Lliure 
designa
ció 

A
1 

28 2.705,
00 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del 
subgrup de 
classificaci
ó A1 del 



 

 

personal 
Funcionari/
na. 

SJ00
2 

Serveis 
Jurídics 

Serveis 
Jurídics 

Coordinad
or/a 
Serveis 
Jurídics 

Ordinà
ria 

1 Lloc de 
comanda
ment 

Funciona
ri 

Lliure 
designa
ció 

A
1 

22 1.592,
00 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del grup de 
classificaci
ó A (A1-
A2) del 
personal 
Funcionari/
na. 

SJ00
3 

Serveis 
Jurídics 

Serveis 
Jurídics 

Delegat/da 
de 
protecció 
de dades 

Ordinà
ria 

0 Lloc de 
comanda
ment 

Funciona
ri 

concurs
-
oposició 

A
1 

22 1.592,
00 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del grup de 
classificaci
ó A (A1-
A2) del 
personal 
Funcionari/
na. 

SJ00
4 

Serveis 
Jurídics 

Serveis 
Jurídics 

Administra
tiu/iva (SJ) 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Laboral 
indefinit 

concurs
-
oposició 

C
1 

16 884,9
3 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del 
subgrup de 
classificaci
ó C1. 

SJ00
5 

Serveis 
Jurídics 

Serveis 
Jurídics 

Tècnic/a 
superior 
(SJ) 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Funciona
ri interí 

concurs
-
oposició 

A
1 

20 972,8
8 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del 
subgrup de 
classificaci
ó A1 del 
personal 
Funcionari/
na. 

SJ00
6 

Serveis 
Jurídics 

Gestió 
Documental 

Tècnic/a 
gestió 
document
al (SJ) 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Laboral 
indefinit 

concurs
-
oposició 

A
2 

16 863,9
3 € 

Qualsevol 
titulació 
pròpia del 
subgrup 
A1 dels 
personal 
Funcionari/
na. 

SJ00
9 

Serveis 
Jurídics 

Serveis 
Jurídics 

Tècnic/a 
Superior 
Jurista 
infància i 
familia 
(SJ) 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Funciona
ri interí 

concurs
-
oposició 

A
1 

24 1.851,
34 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del grup de 
classificaci
ó A (A1-
A2) del 
personal 
Funcionari/
na. 

SJ01
0 

Serveis 
Jurídics 

Serveis 
Jurídics 

Tècnic/a 
superior 
Serveis 
Jurídics 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Funciona
ri interí 

concurs
-
oposició 

A
1 

20 928,8
0 € 

Llicenciatur
a en dret. 

SJ01
1 

Serveis 
Jurídics 

Serveis 
Jurídics 

Tècnic/a 
superior 
Serveis 
Jurídics 

Ordinà
ria 

2 Lloc 
base 

Funciona
ri 

concurs
-
oposició 

A
1 

20 928,8
0 € 

Llicenciatur
a en dret. 

SJ01
2 

Serveis 
Jurídics 

Serveis 
Jurídics 

Tècnic/a 
superior 
Serveis 

Ordinà
ria 

2 Lloc 
base 

Funciona
ri interí 

concurs
-
oposició 

A
1 

20 928,8
0 € 

Llicenciatur
a en dret. 



 

 

Jurídics 
SJ01
3 

Serveis 
Jurídics 

Serveis 
Jurídics 

Tècnic/a 
superior 
Gestió 
Econòmic
a (SJ) 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Funciona
ri 

concurs
-
oposició 

A
1 

20 972,8
8 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del 
subgrup de 
classificaci
ó A1 del 
personal 
Funcionari/
na. 

SJ01
4 

Serveis 
Jurídics 

Serveis 
Jurídics 

Tècnic/a 
superior 
Serveis 
Jurídics 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Laboral 
indefinit 

concurs
-
oposició 

A
1 

20 928,8
0 € 

Llicenciatur
a en dret. 

SSP
P001 

Serveis 
Personals 

Serveis 
Personals 

Cap Àrea 
Serveis 
Personals 

Ordinà
ria 

1 Lloc de 
comanda
ment 

Funciona
ri 

Lliure 
designa
ció 

A
1 

24 1.940,
05 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del 
subgrup de 
classificaci
ó A1 del 
personal 
Funcionari/
na. 

SSP
P011 

Serveis 
Personals 

Joventut Tècnic/a 
de Serveis 
Personals 

Ordinà
ria 

2 Lloc 
base 

Laboral 
temporal 

concurs
-
oposició 

A
2 

16 625,1
7 € 

Diplomatur
a 

SSP
P014 

Serveis 
Personals 

Ensenyame
nt 

Administra
tiu/va 
ensenyam
ent 
(SSPP) 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Laboral 
temporal 

concurs
-
oposició 

C
1 

16 975,9
3 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del 
subgrup de 
classificaci
ó C1 del 
personal 
laboral. 

SSP
P016 

Serveis 
Personals 

Serveis 
Personals 

Coordinad
or/a de 
Serveis 
Personals 

Ordinà
ria 

1 Lloc de 
comanda
ment 

Funciona
ri interí 

Lliure 
designa
ció 

A
1 

20 928,8
0 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del grup de 
classificaci
ó A (A1-
A2) del 
personal 
Funcionari/
na. 

SSP
P017 

Serveis 
Personals 

Joventut Tècnic/a 
joventut 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Laboral 
temporal 

concurs
-
oposició 

A
2 

18 771,4
1 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del grup de 
classificaci
ó A (A1-
A2) del 
personal 
Funcionari/
na. 

SSP
P018 

Serveis 
Personals 

Ensenyame
nt 

Auxiliar 
administrat
iu 
ensenyam
ent 
(SSPP) 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Laboral 
temporal 

concurs
-
oposició 

C
2 

14 524,9
4 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del 
subgrup de 
classificaci
ó C2 del 
personal 
laboral. 

SSP
P020 

Serveis 
Personals 

Serveis 
Personals 

Tècnic/a 
superior 
(SSPP) 

Ordinà
ria 

0 Lloc 
singular 

Funciona
ri 

concurs
-
oposició 

A
1 

20 928,8
0 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del 
subgrup de 



 

 

classificaci
ó A1 del 
personal 
Funcionari/
na. 

SSP
P021 

Serveis 
Personals 

Serveis 
Personals 

Tècnic/a 
superior 
(SSPP) 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Funciona
ri interí 

concurs
-
oposició 

A
1 

20 828,8
0 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del grup de 
classificaci
ó A (A1-
A2) del 
personal 
Funcionari/
na. 

SSP
P022 

Serveis 
Personals 

Joventut Tècnic/a 
de Seveis 
Personals 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Funciona
ri interí 

concurs
-
oposició 

A
2 

16 625,1
7 € 

Diplomatur
a. 

SSP
P025 

Serveis 
Personals 

Joventut Tècnic/a 
joventut 

Ordinà
ria 

0 Lloc 
base 

Laboral 
indefinit 

concurs
-
oposició 

A
2 

18 771,4
1 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del grup de 
classificaci
ó A (A1-
A2) del 
personal 
Funcionari/
na. 

SSP
P026 

Serveis 
Personals 

Ensenyame
nt 

Administra
tiu/va 
ensenyam
ent 
(SSPP) 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Laboral 
indefinit 

concurs
-
oposició 

C
1 

16 975,9
3 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del 
subgrup de 
classificaci
ó C1 del 
personal 
laboral. 

SSP
P027 

Serveis 
Personals 

Joventut Tècnic/a 
de Serveis 
Personals 

Ordinà
ria 

0 Lloc 
base 

Laboral 
indefinit 

concurs 
de 
valoraci
ó de 
mèrits 

A
2 

16 612,9
1 € 

Diplomatur
a 

SSP
P029 

Serveis 
Personals 

Joventut Tècnic/a 
de gestió 
assistènci
a tècnica 
de 
Joventut 
de Serveis 
Personals 

Ordinà
ria 

0 Lloc 
base 

Funciona
ri 

concurs
-
oposició 

A
2 

16 628,1
7 € 

Diplomatur
a 

TDI0
01 

Transform
ació Digital 
i Innovació 
Tecnològic
a 

Tecnologies 
de la 
Informació i 
la 
Comunicaci
ó 

Cap Àrea 
de 
Transform
ació Digital 
i Innovació 
Tecnològic
a 

Ordinà
ria 

0 Lloc de 
comanda
ment 

Funciona
ri 

Lliure 
designa
ció 

A
1 

24 2.123,
40 € 

Enginyeria 
superior 
informàtica 
o 
equivalent 

TDI0
03 

Transform
ació Digital 
i Innovació 
Tecnològic
a 

Tecnologies 
de la 
Informació i 
la 
Comunicaci
ó 

Responsa
ble de 
sistemes i 
infraestruc
tures TDI 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Laboral 
indefinit 

concurs
-
oposició 

C
1 

18 1.684,
72 € 

Cicle 
formatiu de 
Grau 
superior en 
administra
ció de 
sistemes 
en xarxa o 
equivalent. 

TDI0 Transform Tecnologies Administra Ordinà 1 Lloc Funciona concurs C 18 1.220, Equivalent 



 

 

04 ació Digital 
i Innovació 
Tecnològic
a 

de la 
Informació i 
la 
Comunicaci
ó 

tiu/iva 
(TDI) 

ria base ri -
oposició 

1 12 € a la pròpia 
del 
subgrup de 
classificaci
ó C1 del 
personal 
Funcionari/
na. 

TDI0
09 

Transform
ació Digital 
i Innovació 
Tecnològic
a 

Tecnologies 
de la 
Informació i 
la 
Comunicaci
ó 

Tècnic/a 
Administra
ció 
Electrónic
a (TDI) 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Funciona
ri interí 

concurs
-
oposició 

A
2 

18 1.024,
61 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del 
subgrup de 
classificaci
ó A2 del 
personal 
Funcionari/
na. 

TDI0
10 

Transform
ació Digital 
i Innovació 
Tecnològic
a 

Tecnologies 
de la 
Informació i 
la 
Comunicaci
ó 

Tècnic/a 
Superior 
Enginyer 
Informàtic 
(TDI) 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Funciona
ri 

concurs
-
oposició 

A
1 

20 2.123,
40 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del 
subgrup de 
classificaci
ó A1 del 
personal 
Funcionari/
na. 

TDI0
11 

Transform
ació Digital 
i Innovació 
Tecnològic
a 

Tecnologies 
de la 
Informació i 
la 
Comunicaci
ó 

Administra
dor/a de 
sistemes i 
infraestruc
tures TDI  

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Funciona
ri interí 

concurs
-
oposició 

C
1 

16 652,3
4 € 

Cicle 
formatiu de 
Grau 
superior en 
administra
ció de 
sistemes 
en xarxa o 
equivalent. 

TDI0
12 

Transform
ació Digital 
i Innovació 
Tecnològic
a 

Servei de 
tecnologies 
de la 
informació i 
la 
comunicació 

Auxiliar 
administrat
iu (TIC) 

Ordinà
ria 

0 Lloc 
base 

Laboral 
temporal 

concurs
-
oposició 

C
2 

14 590,7
6 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del 
subgrup de 
classificaci
ó C2 del 
personal 
laboral. 

TRE
002 

Tresoreria Tresoreria Administra
tiu/va de 
Tresoreria 
(GER) 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Funciona
ri 

concurs
-
oposició 

C
1 

18 894,0
3 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del 
subgrup de 
classificaci
ó C1 del 
personal 
Funcionari/
na. 

TRE
001  

Tresoreria Tresoreria Administra
tiu/va de 
Tresoreria 
(GER) 

Ordinà
ria 

1 Lloc 
base 

Funciona
ri 

concurs
-
oposició 

C
1 

18 894,0
3 € 

Equivalent 
a la pròpia 
del 
subgrup de 
classificaci
ó C1 del 
personal 
Funcionari/
na. 

 
 



 

 

3. Publicar l’acord en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona.” 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 19.32 de la videoacta. 
 
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, Eva Maria 
Díaz Medina, 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, Eduard Vallhonesta Alarcon i Àlex Valiente Almazan; per 
part del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts), els senyors i les senyores Gemma 
Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, Raül Garcia Ramírez, Joan Daví Mayol, 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 11 abstencions de, per part del Grup 
Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores Marc Candela i 
Callado, Núria Carné i Navarro, Anna Cella i Navarro, Assia Cherdal i Roukha, Joan Josep 
Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomás, 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. 
 
 
18. Modificar l’acord del Ple de 25 de maig de 2022 en relació amb la modificació de 
l’oferta pública d’ocupació de l’any 2022. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 13 de juliol de 2022, que és el que 
segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 29 de juny de 2022, el senyor Oscar Frias Perez, cap de l'Àrea de Persones i Valors, 

ha emès l’informe següent: 
 
 “ 
1. El 25 de maig de 2022 el Ple del Consell Comarcal, va aprovar la modificació de l’oferta pública 

d’ocupació de l’any 2022 incloent les places objecte d’estabilització seguint els requisits de la Llei 
20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en 
l’ocupació pública, que és la que segueix:  

 
“ 
1. .../... 
2. Modificar l’oferta pública d’ocupació de l’any 2022 incloent les places objecte d’estabilització 
següents:  
 
FUNCIONARIS DE CARRERA 
 
Àrea de Desenvolupament Local 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 



 

 

ADSCRIT A: Àrea de Desenvolupament Local Servei d’Ocupació 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal,  
Llei20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a  
l'ocupació pública. 
 
.../... 
 
PERSONAL LABORAL INDEFINIT 
 
…/… 
 
Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat 
 
RÈGIM JURÍDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Educador/a social als Serveis Socials Bàsics del municipi de Cànoves i Samalús 
(50% de la jornada) i Tècnic/a de Gestió (50% de la jornada) de l 'Àrea de Polítiques Socials i 
d'Igualtat 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 20/2021 
de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública.“ 

 
2. El lloc de treball de la plaça amb el codi d’identificació PSI018 de la Relació de llocs de treball i 

denominació educador/a social de SSBB, amb el règim jurídic personal laboral temporal i adscrita 
a l’Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat està ocupada actualment per la senyora MAC. 
 Segons consta a l’informe-proposta que va motivar l’acord del Ple del 25 de maig de 2022, 
aquesta plaça va estar ocupada inicialment per la senyora MCM des del 13 de juny de 2016, 
segons consta al Decret de Gerència 1028/2016 de 29 de juliol. La relació laboral s’extingeix el 28 
de febrer de 2019 segons consta al Decret de Gerència 2019GER00371. La senyora Marina Altés 
Colomé ocupa la plaça des del 18 de març segons consta al Decret de Gerència 
2019GER000365.  
 
No obstant, revisada la documentació es constata que el 24 de març de 2010, segons consta a 
l’Acta de conciliació del procediment 29/2010 davant el Jutjat social de Granollers, s’ofereix al 
senyor AFR la plaça d’educador social als Serveis socials bàsics de Cànoves i Samalús. El 
senyor AFR es va incorporar resultat de la conciliació del procediment 29/2010 com a personal 
laboral temporal.  
 
Tenint en compte la documentació que sustenta l’existència de la plaça des de l’any 2010 i que va 
estar ocupada per una persona amb una relació laboral temporal, segons el que preveu la 
disposició addicional sexta de la Llei 20/2021 de 28 de desembre de mesures urgents per la 
reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, correspon estabilitzar aquesta plaça, ja que 
compleix amb els requisits establerts a l’article 2.1 de l’esmentada Llei i, a més, ha estat ocupada 
amb caràcter temporal i ininterrompudament amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.  
 
Correspon estabilitzar la plaça d’educador/a social de SSBB, de l’escala d’Administració General, 
subescala tècnic/a de gestió, grup de classificació A2 i adscrita a l’Àrea de Serveis Socials Bàsics 
del municipi de Cànoves i Samalús (50% de la jornada) i Tècnic/a de Gestió (50% de la jornada) 
de l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat amb el règim de distribució de torn lliure mitjançant el 
procés de selecció i provisió per concurs de mèrits.  

 



 

 

Es per això que correspon la modificació de l’acord del Ple 25 de maig de 2022 en lo referent a la 
plaça de tècnic/a de gestió, educador/a social als Serveis Socials Bàsics del municipi de Cànoves 
i Samalús (50% de la jornada) i tècnic/a de gestió (50% de la jornada) de l 'Àrea de Polítiques 
Socials i d'Igualtat en el sentit següent:  
 
On diu:  
 
“RÈGIM JURÍDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Educador/a social als Serveis Socials Bàsics del municipi de Cànoves i Samalús 
(50% de la jornada) i Tècnic/a de Gestió (50% de la jornada) de l 'Àrea de Polítiques Socials i 
d'Igualtat 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació 
pública.” 
 
Ha de dir:  
 
“RÈGIM JURÍDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Educador/a social als Serveis Socials Bàsics del municipi de Cànoves i Samalús 
(50% de la jornada) i Tècnic/a de Gestió (50% de la jornada) de l 'Àrea de Polítiques Socials i 
d'Igualtat 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició addicional sexta, Llei 20/2021 de 28 de desembre, 
mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública.” 

 
3. El Ple de 25 de maig de 2022 va incloure a l’oferta pública d’ocupació la plaça següent: 

 
Àrea de Desenvolupament Local 
RÈGIM JURIDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Àrea de Desenvolupament Local Servei d’Ocupació 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 20/2021 
de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 
 
Es detecta que aquesta plaça està inclosa en l’apartat dels funcionaris de carrera per error, és per 
això que correspon modificar l’acord del Ple del 25 de maig de 2022 per incloure aquesta plaça a 
l’apartat de personal laboral indefinit. 
 



 

 

 
Per això,  
 
PROPOSO:  
 
1. Modificar l’acord del Ple 25 de maig de 2022 en relació amb la modificació de l’oferta pública 

d’ocupació de l’any 2022 en el sentit següent: 
 
a) En relació amb la plaça de tècnic/a de gestió, educador/a social als Serveis Socials Bàsics del 
municipi de Cànoves i Samalús (50% de la jornada) i tècnic/a de gestió (50% de la jornada) de 
l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat en el sentit següent:  
 
On diu:  
 

“RÈGIM JURÍDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Educador/a social als Serveis Socials Bàsics del municipi de Cànoves i Samalús 
(50% de la jornada) i Tècnic/a de Gestió (50% de la jornada) de l 'Àrea de Polítiques Socials i 
d'Igualtat 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 
20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació 
pública.” 

 
Ha de dir:  
 

“RÈGIM JURÍDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Educador/a social als Serveis Socials Bàsics del municipi de Cànoves i Samalús 
(50% de la jornada) i Tècnic/a de Gestió (50% de la jornada) de l 'Àrea de Polítiques Socials i 
d'Igualtat 
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició addicional sexta, Llei 20/2021 de 28 de desembre, 
mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública.” 

 
b) En relació amb la plaça de tècnic/a de gestió adscrita a l’Àrea de Desenvolupament Local Servei 
d’Ocupació incloure-la a l’apartat corresponent a les places de l’oferta pública d’ocupació del personal 
laboral indefinit. “ 

 
2. El 13 de juliol 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 Grup 
Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya. 

 
 



 

 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 109.2  Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, Revocació d'actes i rectificació d'errors, estableix 
que les Administracions Públiques podran rectificar en qualsevol moment, d'oficio a 
instàncies dels interessats, els errors materials, de fet o aritmèticsexistents en els seus 
actes. 
 
2. L’article 54. d) del RPSEL, en referència a la competència del Ple per aprovar l’oferta 
pública d’ocupació. 
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi:  
 
1. Modificar l’acord del Ple 25 de maig de 2022 en relació amb la modificació de l’oferta 
pública d’ocupació de l’any 2022 en el sentit següent: 

 
a) En relació amb la plaça de tècnic/a de gestió, educador/a social als Serveis Socials 
Bàsics del municipi de Cànoves i Samalús (50% de la jornada) i tècnic/a de gestió (50% 
de la jornada) de l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat en el sentit següent:  
 
On diu:  
 

“RÈGIM JURÍDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Educador/a social als Serveis Socials Bàsics del municipi de Cànoves i 
Samalús (50% de la jornada) i Tècnic/a de Gestió (50% de la jornada) de l 'Àrea de 
Polítiques Socials i d'Igualtat 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, 
Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a 
l'ocupació pública.” 

 
Ha de dir:  
 

“RÈGIM JURÍDIC: Personal laboral indefinit 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits 
ESCALA: Administració General 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: tècnic/a de gestió 
ADSCRIT A: Educador/a social als Serveis Socials Bàsics del municipi de Cànoves i 
Samalús (50% de la jornada) i Tècnic/a de Gestió (50% de la jornada) de l 'Àrea de 
Polítiques Socials i d'Igualtat 



 

 

TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició addicional sexta, Llei 20/2021 de 28 de desembre, 
mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública.” 

 
b) En relació amb la plaça de tècnic/a de gestió adscrita a l’Àrea de Desenvolupament Local 
Servei d’Ocupació incloure-la a l’apartat corresponent a les places de l’oferta pública 
d’ocupació del personal laboral indefinit. 
 
 
2. Publicar segons l’article 57 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals l'oferta pública d'ocupació, un cop 
aprovada, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici de la comunicació als 
òrgans de l'Administració de l'Estat que correspongui, a l'efecte de publicació coordinada 
amb la resta de les ofertes públiques d'ocupació de la resta de les administracions 
públiques, i se n'ha de trametre còpia a la Direcció General d'Administració Local de la 
Generalitat de Catalunya.” 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 20.10 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 21 vots a favor de, per part del Grup Comarcal Partit dels 
Socialistes de Catalunya - CP, els senyors i les senyores Emilio Cordero Soria, Eva Maria 
Díaz Medina, 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, Eduard Vallhonesta Alarcon i Àlex Valiente Almazan; per 
part del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts), els senyors i les senyores Gemma 
Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, Raül Garcia Ramírez, Joan Daví Mayol, 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 9 abstencions 
de, per part del Grup Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les 
senyores Marc Candela i Callado, Núria Carné i Navarro, Anna Cella i Navarro, Assia 
Cherdal i Roukha, Joan Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomás, 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. 
 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT 
 
19. Aprovar la modificació de l’acord de Ple de 18 de març de 2018, d’aprovació del 
conveni per a la gestió i la prestació del Servei bàsic d’atenció social amb 
l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, de 13 de juliol de 2022, que és 
el que segueix: 
 

“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 29 de juny de 2022, la cap de l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat, senyora Silvia 

Perez Corts, ha emès l’informe següent: 

 
“ RELACIÓ DE FETS 

 



 

 

1. En data 18 de març de 2020, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental  va aprovar el 
contingut i la signatura del Conveni per a la gestió i la prestació del Servei Bàsic d’Atenció 
Social amb diversos ajuntaments. En aquest acord de Ple, s’aprovava entre d’altres, la 
participació de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor. 
 

2. L’ACORD de Ple esmentat va ser notificat a l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor en data 
01 de juny de 2020 i amb registre de sortida S2020004672 al CONSELL COMARCAL. 
 

3. En data 25 de setembre de 2020, amb registre d’entrada E2020011781, l’Ajuntament de Sant 
Antoni de Vilamajor, en endavant AJUNTAMENT, comunica al Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, en endavant CONSELL COMARCAL, l’acord de Ple de data 24 de setembre de 
2020, amb l’aprovació de la modificació de la plantilla de personal i la relació de llocs de 
treball per a la creació d’una plaça de treballador/a social i d’una plaça d’administratiu/va per 
a l’àrea de Benestar i Família. 
 

4. En data 11 de març de 2021, amb registre d’entrada E2021004014, l’AJUNTAMENT ens 
comunica que ha finalitzat el procés selectiu per cobrir un lloc de treball d’administratiu/va i un 
de treballador/a social i està previst que les incorporacions es facin efectives en data 1 d’abril 
de 2021. En la mateixa comunicació comenten que estan a l’espera de la formalització del 
corresponent conveni en relació amb la resta de prestacions de serveis i professionals amb el 
CONSELL. 
 

5. En data 22 d’abril de 2021, amb registre d’entrada E2021005878, l’AJUNTAMENT sol·licita al 
CONSELL la formalització del corresponent Conveni per a l’any 2021 dels professionals que 
són personal del CONSELL COMARCAL, en particular la coordinadora de Serveis Socials i 
l’educadora social, així com el detall dels corresponents costos econòmics de les mateixes. 
 
 

Per tant, PROPOSO, 
 

1. Aprovar la modificació de l’acord de Ple per l’aprovació del contingut i signatura del conveni 
per a la gestió i la prestació del Servei Bàsic d’Atenció Social entre el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental i l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor d’acord amb el redactat del conveni 
que consta a l’expedient X2019007043.” 

 

2. El 13 de juliol de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 
dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’acord de Ple de 18 de març de 2020, d’aprovació del contingut i la signatura del 

conveni per a la gestió i la prestació del Servei bàsic d’atenció social amb l’Ajuntament 
de Sant Antoni de Vilamajor.  
 

2. L’article 5 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en endavant LSS, 
estableix que el sistema públic de serveis socials es regeix, entre d’altres, pels principis 
següents: 

 
“a) Universalitat: Els poders públics han de garantir a tothom el dret d'accés als serveis 
socials i llur ús efectiu en condicions d'igualtat, equitat i justícia redistributiva. Aquest 
principi no exclou, però, que l'accés es pugui condicionar al fet que els usuaris 
compleixin determinats requisits i paguin una contraprestació econòmica per assegurar 
la coresponsabilitat entre els usuaris i les administracions públiques i la sostenibilitat del 
sistema. 



 

 

 
c) Responsabilitat pública: Els poders públics han de garantir la disponibilitat dels serveis 
socials mitjançant la regulació i l'aportació dels mitjans humans, tècnics i financers i dels 
equipaments necessaris per a garantir els drets reconeguts. També n'han d'assegurar la 
planificació, la coordinació, el control, la continuïtat del servei si se'n determina la 
necessitat, l'execució i l'avaluació amb criteris d'equitat, justícia social i qualitat. 
 
o) Economia, eficiència i eficàcia: Els serveis socials s'han de gestionar amb criteris 
d'economia, eficiència i eficàcia.” 

 
3. L’article 13.l) de la LSS estableix que les persones que accedeixen als serveis socials o, 

si escau, llurs familiars o representants legals, tenen el deure de contribuir al 
finançament del cost del centre o servei si així ho estableix la normativa aplicable. 

 
4. L’article 15.1 de la LSS, estableix que el sistema públic de serveis socials s'organitza en 

forma de xarxa per a treballar en coordinació, en col·laboració i amb el diàleg entre tots 
els actors que intervenen en el procés d'atenció a les persones, i s'estructura en serveis 
socials bàsics i en serveis socials especialitzats. 

 
5. L’article 16.1 de la LSS estableix que els serveis socials bàsics són el primer nivell del 

sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits 
familiar i social. 

 
6. L’article 16.2 de la LSS preveu que els serveis socials bàsics s'organitzen territorialment i 

estan dotats d'un equip multidisciplinari que ha de fomentar el treball i la metodologia 
interdisciplinaris, integrat pel personal professional necessari per al compliment de llurs 
funcions, amb l'estructura directiva i de suport tècnic i administratiu que s'estableixi per 
reglament. Els serveis socials bàsics inclouen els equips bàsics, els serveis d'ajuda a 
domicili i de teleassistència i els serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a 
infants i adolescents. 

 
7. L’article 16.3 de la LSS preveu que els serveis socials bàsics tenen un caràcter 

polivalent, comunitari i preventiu per a fomentar l'autonomia de les persones perquè 
visquin dignament, atenent les diferents situacions de necessitat en què es troben o que 
es puguin presentar. Els serveis socials bàsics han de donar respostes en l'àmbit propi 
de la convivència i la relació dels destinataris dels serveis. 

 
8. L’article 17 de la LSS preveu com a funcions dels serveis socials bàsics les següents: 
 

a) Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit 
territorial. 

b) Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i 
els recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés. 

c) Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions de 
necessitat social a petició de l'usuari o usuària, del seu entorn familiar, convivencial o 
social o d'altres serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, d'acord 
amb la legislació de protecció de dades. 

d) Proposar i establir el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de 
l'autonomia personal, excepte en aquelles situacions en què la persona estigui 
ingressada de manera permanent en un centre de la xarxa pública. En aquests 
darrers casos, els serveis de treball social del centre de la xarxa pública han 
d'elaborar el dit programa. 



 

 

e) Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de 
l'autonomia personal quan correspongui. 

f) Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les 
intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació. 

g) Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social, 
especialment si hi ha menors. 

h) Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que 
cerquen la integració i la participació socials de les persones, les famílies, les unitats 
de convivència i els grups en situació de risc. 

i) Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de 
convivència, sens perjudici de les funcions dels serveis sanitaris a domicili. 

j) Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i 
adolescents. 

k) Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció diürna, 
tecnològica i residencial. 

l) Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa. 
m) Gestionar prestacions d'urgència social. 
n) Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones dels 

col·lectius més vulnerables. 
o) Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i comarcal i 

les altres que li siguin atribuïdes. 
p) Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals 

dels altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les 
que actuen en l'àmbit dels serveis socials. 

q) Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de persones 
afectades per causes judicials. 

 
9. L’article 20 de la LSS disposa que són prestacions del sistema públic de serveis socials 

les actuacions, les intervencions tècniques, els programes, els projectes, els mitjans i les 
ajudes econòmiques i tecnològiques que s'ofereixen a persones i que es destinen a 
complir les finalitats que estableix l'article 3 de la llei esmentada. Les prestacions del 
sistema públic de serveis socials poden ésser de servei, econòmiques o tecnològiques. 

 
10. L’article 21.1 de la LSS estableix que les prestacions de servei són els serveis i les 

intervencions acomplerts per equips professionals que tenen com a finalitat la prevenció, 
el diagnòstic, la valoració, la protecció, la promoció, l'atenció i la inserció de persones, 
d'unitats de convivència i de grups en situació de necessitat social. 

 
11. L’article 21.2 de la LSS disposa que són prestacions de servei les següents actuacions i 

intervencions acomplertes pels equips professionals: 
 

a) La informació sobre els recursos socials disponibles i sobre l'accés a aquests. 
b) L'orientació sobre els mitjans més adequats per a respondre a les necessitats 

plantejades. 
c) L'assessorament i el suport a les persones i els grups que necessiten l'actuació 

social. 
d) La valoració singularitzada i el diagnòstic social de les situacions personals, 

convivencials i familiars i de les demandes socials. 
e) La intervenció professional i el tractament social orientats al compliment de les 

finalitats dels serveis socials. 
f) La protecció jurídica i social dels menors d'edat en situació de desemparament. 
g) La protecció jurídica i social de les persones amb capacitat limitada. 



 

 

h) L'atenció residencial substitutiva de la llar. 
i) L'atenció diürna. 
j) L'atenció domiciliària. 
k) Les que s'estableixin en la Cartera de serveis socials. 

 
12. L’article 24.3 de la LSS estableix que la Cartera de serveis socials ha de definir cada 

tipus de prestació, la població a què va destinada, l'establiment o l'equip professional que 
l'ha de gestionar, els perfils i les ràtios dels professionals de l'equip, i els estàndards de 
qualitat. En tots els casos ha de garantir l'accés a les prestacions amb el suport de 
l'Administració, tenint en compte criteris de progressivitat en la renda dels usuaris. 

 
13. L’article 24.4 de la LSS disposa que les prestacions garantides són exigibles com a dret 

subjectiu d'acord amb el que estableix la Cartera de serveis socials, que ha d'incloure, 
almenys, la necessitat d'una valoració professional prèvia i d'una prova objectiva que 
n'acrediti la necessitat. 

 
14. L’Annex I, del Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis 

Socials 2010/2011, defineix els serveis bàsics d’atenció social com el conjunt organitzat i 
coordinat d’accions professionals, integrat per equips tècnics, amb l’objectiu de millorar 
el benestar social i afavorir la integració de les persones, amb l’objecte de promoure els 
mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en persones, famílies i grups socials, 
especialment si es troben en situació de risc social o d’exclusió. 

 
15. Les funcions del servei bàsic d’atenció social són definides en la Cartera de Serveis 

Socials:  
 

a) Informació, orientació i assessorament. 
b) Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió. 
c) Aplicació del tractament de suport a persones, famílies o grups. 
d) Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l’àrea 

territorial corresponent. 
e) Gestió dels serveis d’atenció domiciliària i els altres que siguin determinats per via 

reglamentària. 
f) Tramitació i seguiment de programes i prestacions que requereixin la seva 

intervenció. 
g) Tramitació de propostes de derivació als serveis socials d’atenció especialitzada. 
h) Treball social comunitari. 

 
16. L’article 31 de la LSS estableix que corresponen als municipis les competències 

següents: 
 
a) Estudiar i detectar les necessitats socials en llur àmbit territorial. 
b) Crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per altres 
administracions, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic 
corresponent. 
c) Elaborar plans d'actuació local en matèria de serveis socials i participar, si escau, en 
el pla d'actuació de l'àrea bàsica corresponent. 
d) Establir els centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi dels serveis socials 
bàsics. 
e) Complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics. 
f) Promoure la creació dels centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi dels 
serveis socials especialitzats i gestionar-los, en coordinació amb l'Administració de la 



 

 

Generalitat i l'ens local supramunicipal corresponent, d'acord amb la Cartera de serveis 
socials i el pla estratègic corresponent. 
g) Col·laborar amb l'Administració de la Generalitat en l'exercici de les funcions 
d'inspecció i control en matèria de serveis socials. 
h) Exercir les funcions que li delegui l'Administració de la Generalitat. 
i) Participar en l'elaboració dels plans i els programes de la Generalitat en matèria de 
serveis socials. 
j) Coordinar els serveis socials locals, els equips professionals locals dels altres 
sistemes de benestar social, les entitats associatives i les que actuen en l'àmbit dels 
serveis socials locals. 
k)  Les que els atribueixen les lleis. 

 
17. L’apartat segon de l’article 31 de la LSS preveu que les comarques supleixen els 

municipis de menys de vint mil habitants en la titularitat de les competències pròpies dels 
serveis socials bàsics que aquests municipis no estiguin en condicions d'assumir 
directament o mancomunadament. 

 
18. L’article 34 de la LSS estableix que les àrees bàsiques de serveis socials són la unitat 

primària de l'atenció social als efectes de la prestació dels serveis socials bàsics. L'àrea 
bàsica de serveis socials s'organitza sobre una població mínima de vint mil habitants, 
prenent com a base el municipi. 

 
L'àrea bàsica de serveis socials ha d'agrupar els municipis de menys de vint mil 
habitants. En aquest cas, la gestió correspon a la comarca o a l'ens associatiu creat 
especialment amb aquesta finalitat. 
 
Els municipis de més de vint mil habitants poden tenir més d'una àrea bàsica de serveis 
socials, en funció del nombre d'habitants i de les necessitats socials. 

 
19. La Disposició transitòria segona de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, 

disposa que mentre no s’aprovi l’organització territorial de Catalunya, les administracions 
locals i les administracions supramunicipals poden assumir les funcions que la llei 
atribueix als ens locals supramunicipals. En tot cas, s’han de respectar les competències 
que els ajuntaments i els consells comarcals tenien assumides en el moment de 
l’entrada en vigor de la llei. 

 
En aquest sentit, la Llei 4/2011, de 8 de juny, de modificació de la Llei 30/2010, de 3 
d’agost, de vegueries, per raó de la qual es modifica la disposició transitòria primera de 
la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, que resta redactada de la manera següent: 
 
"1. La constitució dels consells de vegueria, d'acord amb les demarcacions veguerials 
que defineix l'article 9, es produirà un cop hagin estat aprovades les modificacions de la 
normativa estatal a què es refereix la disposició final segona, incloses les relatives a 
l'establiment del règim electoral de la vegueria. En aquell moment, els consells de 
vegueria substituiran les diputacions provincials, d'acord amb el que determina l'article 
91.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.” 
 
Així mateix, la disposició final primera de la Llei 4/2011, de 8 de juny, sota la rúbrica 
disposició derogatòria de la Llei 30/2010, disposa que recuperen la vigència els articles 
esmentats en l'apartat 1 de la disposició derogatòria única de la Llei 30/2010, del 3 
d'agost, de vegueries. Aquests articles quedaran derogats en el moment que es 
constitueixin els consells de vegueria, d'acord amb el que estableix la disposició 



 

 

transitòria primera de la Llei 30/2010, en la redacció que li dóna l'article únic de la llei 
present. 

 
20. L’article 14.1 del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova la 

refosa de les lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de desembre, i 4/1994, de 20 
d’abril, en matèria d’assistència i serveis socials, defineix l’àrea bàsica de serveis socials 
com la unitat territorial elemental de prestació de serveis que forma part de la Xarxa 
Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública a Catalunya. 

 
21. L’annex del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, en matèria d’assistència i 

serveis socials, sota la rúbrica delimitació de les àrees bàsiques de serveis socials, 
estableix com a sector comarcal de serveis socials Vallès Oriental les següents àrees:  

 
I. Àrea bàsica de serveis socials Granollers. Correspon al municipi de Granollers. 
II. Àrea bàsica de serveis socials Mollet del Vallès. Correspon al municipi de Mollet del 
Vallès. 
III. Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental. Correspon al conjunt de 
municipis de la comarca de fins a vint mil habitants. 

 
22. L’article 15 del Decret legislatiu esmentat preveu com a funcions que es desenvolupen a 

l’àrea bàsica de serveis socials la programació dels serveis socials d’atenció primària, la 
seva zonificació i la seva ubicació, així com la prestació i gestió dels serveis socials 
d’atenció primària, mitjançant un o més equips multiprofessionals. 

 
23. L’article 26.1 del Decret legislatiu esmentat estableix que correspon als consells 

comarcals exercir les funcions que es desenvolupen en les àrees bàsiques de serveis 
socials formades per més d’un municipi. 

 
24. L’article 7.4 del Decret 27/2003, de 21 de gener, de l’atenció social primària disposa que 

correspon als consells comarcals el següent:  
 

“a) En aquelles àrees bàsiques de serveis socials formades per més d'un municipi, 
l'exercici de les funcions de programació, zonificació, ubicació, prestació i gestió dels 
serveis socials d'atenció primària, com també de coordinació dels serveis socials 
d'atenció primària del sector públic i privat d'acord amb les normes de coordinació 
dictades pel Govern de la Generalitat, i de suport informatiu, d'avaluació i estadístic a les 
tasques ordenadores i planificadores de la Generalitat. 
c) L'assessorament i la formació dels recursos humans en matèria de serveis socials i 
l'exercici d'un primer nivell de supervisió i control, sens perjudici de les competències 
atribuïdes a altres administracions.” 

 
25. L’article 59 de la LSS estableix que el sistema públic de serveis socials es finança amb 

les aportacions dels pressupostos de la Generalitat, les aportacions finalistes en serveis 
socials dels pressupostos de l'Estat, les aportacions dels pressupostos dels ajuntaments 
i d'altres ens locals, les herències intestades si correspon d'heretar a la Generalitat, les 
obres socials de les caixes d'estalvis, les aportacions d'altres entitats privades i les dels 
usuaris, en els termes que estableix aquesta llei. 

 
26. L’article 60.1 de la LSS disposa que l'Administració de la Generalitat té la responsabilitat 

de garantir els recursos necessaris perquè l'ordenació i la provisió dels serveis socials 
que estableix aquesta llei es compleixin adequadament. 

 



 

 

27. L’article 60.5 de la LSS disposa que els municipis i els altres ens locals han de consignar 
en els seus pressupostos les dotacions necessàries per a finançar els serveis socials de 
llur competència. 

 
28. L’article 60.6 de la LSS preveu que la prestació dels serveis socials de responsabilitat 

pública s'ha d'assegurar mitjançant qualsevol modalitat que garanteixi a l'usuari o 
usuària l'accés al servei, donant preferència a la dotació de serveis a tot el territori. 

 
29. L’article 62 de la LSS, preveu que els ajuntaments i l'Administració de la Generalitat 

comparteixen el finançament dels serveis socials bàsics, incloent-hi els equips de serveis 
socials, els programes i projectes, el servei d'ajuda a domicili i els altres serveis que es 
determinin com a bàsics. Sens perjudici que els serveis socials bàsics han de tendir a la 
universalitat i la gratuïtat, l'usuari o usuària pot haver de copagar el finançament de la 
teleassistència i dels serveis d'ajuda a domicili. 

 
L'aportació de la Generalitat als serveis socials bàsics s'ha de fixar en els seus 
pressupostos, d'acord amb el que estableixin el Pla estratègic de serveis socials i la 
Cartera de serveis socials, i s'ha de pagar mitjançant un conveni quadriennal amb la 
corporació local titular de l'àrea bàsica de serveis socials. Aquesta aportació no pot ésser 
inferior, en cap cas, al 66% del cost dels equips de serveis socials bàsics, dels 
programes i projectes, i dels serveis d'ajuda a domicili i de teleassistència que el Pla i la 
Cartera estableixen per a l'àmbit territorial de cada àrea bàsica de serveis socials. 

 
30. L’article 65.1 de la LSS estableix que les administracions han de garantir l'accés 

universal als serveis socials bàsics i han de tendir a la gratuïtat d'aquests, tenint en 
compte que l'usuari o usuària pot haver de copagar el finançament de la teleassistència i 
els serveis d'ajuda a domicili, d'acord amb el que estableix aquesta llei. També han de 
garantir l'accés universal a les prestacions de servei garantides i el finançament del 
mòdul social d'aquestes prestacions, d'acord amb la Cartera de serveis socials. 

 
31. La Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovada pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 

5 de març.  
 
32. L’article 41.2 de la LSS estableix que la col·laboració interadministrativa inclou 

l'establiment per conveni de fórmules de gestió conjunta dels serveis.  
 
33. L’article 25 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 preveu que correspon a la 
comarca l’exercici de les competències següents:  

 
“a) Les que li atribueix aquesta Llei en matèria de cooperació, assessorament i 
coordinació dels ajuntaments, d'acord amb el que estableix l'article 28. 
 
b) Les que li atribueixin les lleis del Parlament. L'atribució de competències per lleis 
sectorials s'ha de fer tenint en compte la tipologia de les comarques, sens perjudici de 
l'atribució directa de competències als ajuntaments dels municipis que compleixin els 
requisits mínims de població, capacitat econòmica o capacitat de gestió, d'acord amb els 
criteris objectius que estableixin les mateixes lleis sectorials. 
 
c) Les que li deleguin o li encarreguin de gestionar l'Administració de la Generalitat, la 
diputació corresponent, els municipis, les mancomunitats i les comunitats de municipis, i 
les organitzacions associatives d'ens locals regulades pels títols X i XI del 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. Les delegacions o els encàrrecs de gestió han d'anar 
acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a exercir-los.” 

 
34. L’article 25.2 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, preveu que en l’àmbit de les 
seves competències, la comarca pot prestar serveis d’acord amb els requisits que 
estableix la pròpia llei. 

 
35. 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. 

 
36. 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. 

 
37. L’article 14.2.q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat 

mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa que correspon 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: 
 
1. Aprovar la modificació de l’acord de Ple de 18 de març de 2018, d’aprovació del conveni 

per a la gestió i la prestació del Servei bàsic d’atenció social amb l’Ajuntament de Sant 
Antoni de Vilamajor, que passa a tenir el redactat següent:  

 
 

“REUNITS 
 
D’una part, el senyor Emiliano Cordero Soria, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit per la secretària accidental de la corporació, la senyora Núria Caellas i Puig. 
 
I de l’altra, Raül Valentín del Valle, alcalde de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, assistit 
per la secretària de la corporació, la senyora Núria Fàbregas Pujadas. 
 

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 en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local i l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 



 

 

Les secretàries també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 del Reial 
decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest conveni, i 
 
 

EXPOSEN 
 

1. Els ajuntaments i els consells comarcals estableixen convenis de cooperació per tal 
d'estendre de manera progressiva la cobertura de la xarxa bàsica de serveis socials de 
responsabilitat pública, així com la coordinació, la cooperació financera i la cooperació 
tècnica d'acord amb les determinacions de la Cartera de Serveis Socials corresponent. 

 
2. L’Annex I, del Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis 

Socials 2010/2011, defineix els serveis bàsics d’atenció social com el conjunt organitzat i 
coordinat d’accions professionals, integrat per equips tècnics, amb l’objectiu de millorar el 
benestar social i afavorir la integració de les persones, amb l’objecte de promoure els 
mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en persones, famílies i grups socials, 
especialment si es troben en situació de risc social o d’exclusió. 

 
3. L’article 34 de la LSS estableix que les àrees bàsiques de serveis socials són la unitat 

primària de l'atenció social als efectes de la prestació dels serveis socials bàsics. D’acord 
amb aquest article, la gestió de l’àrea bàsica pels municipis de menys de vint mil 
habitants correspon a la comarca.  

 
4. El Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, i 

l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, en endavant l’AJUNTAMENT, amb l’objectiu de 
complir amb les funcions del servei bàsic d’atenció social definides en la Cartera de 
Serveis Socials tenen interès en la formalització d’aquest conveni per a establir-ne la 
relació, la participació, les obligacions, la coordinació i la cooperació d’aquest servei entre 
ambdues institucions,  que subjecten en les següents 

 
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
1. L’article 5 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en endavant LSS, estableix 

que el sistema públic de serveis socials es regeix, entre d’altres, pels principis següents: 
 

“a) Universalitat: Els poders públics han de garantir a tothom el dret d'accés als serveis 
socials i llur ús efectiu en condicions d'igualtat, equitat i justícia redistributiva. Aquest principi 
no exclou, però, que l'accés es pugui condicionar al fet que els usuaris compleixin determinats 
requisits i paguin una contraprestació econòmica per assegurar la coresponsabilitat entre els 
usuaris i les administracions públiques i la sostenibilitat del sistema. 
 
c) Responsabilitat pública: Els poders públics han de garantir la disponibilitat dels serveis 
socials mitjançant la regulació i l'aportació dels mitjans humans, tècnics i financers i dels 
equipaments necessaris per a garantir els drets reconeguts. També n'han d'assegurar la 
planificació, la coordinació, el control, la continuïtat del servei si se'n determina la necessitat, 
l'execució i l'avaluació amb criteris d'equitat, justícia social i qualitat. 
 
o) Economia, eficiència i eficàcia: Els serveis socials s'han de gestionar amb criteris 
d'economia, eficiència i eficàcia.” 

 
2. L’article 13.l) de la LSS estableix que les persones que accedeixen als serveis socials o, si 

escau, llurs familiars o representants legals, tenen el deure de contribuir al finançament del 
cost del centre o servei si així ho estableix la normativa aplicable. 



 

 

 
3. L’article 15.1 de la LSS, estableix que el sistema públic de serveis socials s'organitza en 

forma de xarxa per a treballar en coordinació, en col·laboració i amb el diàleg entre tots els 
actors que intervenen en el procés d'atenció a les persones, i s'estructura en serveis socials 
bàsics i en serveis socials especialitzats. 

 
4. L’article 16.1 de la LSS estableix que els serveis socials bàsics són el primer nivell del 

sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits 
familiar i social. 

 
5. L’article 16.2 de la LSS preveu que els serveis socials bàsics s'organitzen territorialment i 

estan dotats d'un equip multidisciplinari que ha de fomentar el treball i la metodologia 
interdisciplinaris, integrat pel personal professional necessari per al compliment de llurs 
funcions, amb l'estructura directiva i de suport tècnic i administratiu que s'estableixi per 
reglament. Els serveis socials bàsics inclouen els equips bàsics, els serveis d'ajuda a domicili 
i de teleassistència i els serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i 
adolescents. 

 
6. L’article 16.3 de la LSS preveu que els serveis socials bàsics tenen un caràcter polivalent, 

comunitari i preventiu per a fomentar l'autonomia de les persones perquè visquin dignament, 
atenent les diferents situacions de necessitat en què es troben o que es puguin presentar. Els 
serveis socials bàsics han de donar respostes en l'àmbit propi de la convivència i la relació 
dels destinataris dels serveis. 

 
7. L’article 17 de la LSS preveu com a funcions dels serveis socials bàsics les següents: 
 

a) Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit 
territorial. 

b) Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i els 
recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés. 

c) Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions de 
necessitat social a petició de l'usuari o usuària, del seu entorn familiar, convivencial o 
social o d'altres serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, d'acord amb 
la legislació de protecció de dades. 

d) Proposar i establir el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de 
l'autonomia personal, excepte en aquelles situacions en què la persona estigui 
ingressada de manera permanent en un centre de la xarxa pública. En aquests 
darrers casos, els serveis de treball social del centre de la xarxa pública han 
d'elaborar el dit programa. 

e) Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de 
l'autonomia personal quan correspongui. 

f) Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les 
intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació. 

g) Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social, 
especialment si hi ha menors. 

h) Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que 
cerquen la integració i la participació socials de les persones, les famílies, les unitats 
de convivència i els grups en situació de risc. 

i) Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de 
convivència, sens perjudici de les funcions dels serveis sanitaris a domicili. 

j) Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents. 
k) Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció diürna, 

tecnològica i residencial. 
l) Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa. 
m) Gestionar prestacions d'urgència social. 
n) Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones dels 

col·lectius més vulnerables. 



 

 

o) Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i comarcal i 
les altres que li siguin atribuïdes. 

p) Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals dels 
altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les que 
actuen en l'àmbit dels serveis socials. 

q) Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de persones 
afectades per causes judicials. 

 
8. L’article 20 de la LSS disposa que són prestacions del sistema públic de serveis socials les 

actuacions, les intervencions tècniques, els programes, els projectes, els mitjans i les ajudes 
econòmiques i tecnològiques que s'ofereixen a persones i que es destinen a complir les 
finalitats que estableix l'article 3 de la llei esmentada. Les prestacions del sistema públic de 
serveis socials poden ésser de servei, econòmiques o tecnològiques. 

 
9. L’article 21.1 de la LSS estableix que les prestacions de servei són els serveis i les 

intervencions acomplerts per equips professionals que tenen com a finalitat la prevenció, el 
diagnòstic, la valoració, la protecció, la promoció, l'atenció i la inserció de persones, d'unitats 
de convivència i de grups en situació de necessitat social. 

 
10. L’article 21.2 de la LSS disposa que són prestacions de servei les següents actuacions i 

intervencions acomplertes pels equips professionals: 
 

a) La informació sobre els recursos socials disponibles i sobre l'accés a aquests. 
b) L'orientació sobre els mitjans més adequats per a respondre a les necessitats 

plantejades. 
c) L'assessorament i el suport a les persones i els grups que necessiten l'actuació social. 
d) La valoració singularitzada i el diagnòstic social de les situacions personals, convivencials 

i familiars i de les demandes socials. 
e) La intervenció professional i el tractament social orientats al compliment de les finalitats 

dels serveis socials. 
f) La protecció jurídica i social dels menors d'edat en situació de desemparament. 
g) La protecció jurídica i social de les persones amb capacitat limitada. 
h) L'atenció residencial substitutiva de la llar. 
i) L'atenció diürna. 
j) L'atenció domiciliària. 
k) Les que s'estableixin en la Cartera de serveis socials. 

 
11. L’article 24.3 de la LSS estableix que la Cartera de serveis socials ha de definir cada tipus de 

prestació, la població a què va destinada, l'establiment o l'equip professional que l'ha de 
gestionar, els perfils i les ràtios dels professionals de l'equip, i els estàndards de qualitat. En 
tots els casos ha de garantir l'accés a les prestacions amb el suport de l'Administració, tenint 
en compte criteris de progressivitat en la renda dels usuaris. 

 
12. L’article 24.4 de la LSS disposa que les prestacions garantides són exigibles com a dret 

subjectiu d'acord amb el que estableix la Cartera de serveis socials, que ha d'incloure, 
almenys, la necessitat d'una valoració professional prèvia i d'una prova objectiva que 
n'acrediti la necessitat. 

 
13. L’Annex I, del Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis 

Socials 2010/2011, defineix els serveis bàsics d’atenció social com el conjunt organitzat i 
coordinat d’accions professionals, integrat per equips tècnics, amb l’objectiu de millorar el 
benestar social i afavorir la integració de les persones, amb l’objecte de promoure els 
mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en persones, famílies i grups socials, 
especialment si es troben en situació de risc social o d’exclusió. 

 
14. Les funcions del servei bàsic d’atenció social són definides en la Cartera de Serveis Socials:  
 



 

 

a) Informació, orientació i assessorament. 
b) Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió. 
c) Aplicació del tractament de suport a persones, famílies o grups. 
d) Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l’àrea territorial 

corresponent. 
e) Gestió dels serveis d’atenció domiciliària i els altres que siguin determinats per via 

reglamentària. 
f) Tramitació i seguiment de programes i prestacions que requereixin la seva intervenció. 
g) Tramitació de propostes de derivació als serveis socials d’atenció especialitzada. 
h) Treball social comunitari. 

 
15. L’article 31 de la LSS estableix que corresponen als municipis les competències següents: 
 

a) Estudiar i detectar les necessitats socials en llur àmbit territorial. 
b) Crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per altres 

administracions, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic 
corresponent. 

c) Elaborar plans d'actuació local en matèria de serveis socials i participar, si escau, en el 
pla d'actuació de l'àrea bàsica corresponent. 

d) Establir els centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi dels serveis socials bàsics. 
e) Complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics. 
f) Promoure la creació dels centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi dels serveis 

socials especialitzats i gestionar-los, en coordinació amb l'Administració de la Generalitat i 
l'ens local supramunicipal corresponent, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla 
estratègic corresponent. 

g) Col·laborar amb l'Administració de la Generalitat en l'exercici de les funcions d'inspecció i 
control en matèria de serveis socials. 

h) Exercir les funcions que li delegui l'Administració de la Generalitat. 
i) Participar en l'elaboració dels plans i els programes de la Generalitat en matèria de 

serveis socials. 
j) Coordinar els serveis socials locals, els equips professionals locals dels altres sistemes 

de benestar social, les entitats associatives i les que actuen en l'àmbit dels serveis socials 
locals. 

k) Les que els atribueixen les lleis. 
 
16. L’apartat segon de l’article 31 de la LSS preveu que les comarques supleixen els municipis de 

menys de vint mil habitants en la titularitat de les competències pròpies dels serveis socials 
bàsics que aquests municipis no estiguin en condicions d'assumir directament o 
mancomunadament. 

 
17. L’article 34 de la LSS estableix que les àrees bàsiques de serveis socials són la unitat 

primària de l'atenció social als efectes de la prestació dels serveis socials bàsics. L'àrea 
bàsica de serveis socials s'organitza sobre una població mínima de vint mil habitants, prenent 
com a base el municipi. 

 
L'àrea bàsica de serveis socials ha d'agrupar els municipis de menys de vint mil habitants. En 
aquest cas, la gestió correspon a la comarca o a l'ens associatiu creat especialment amb 
aquesta finalitat. 
 
Els municipis de més de vint mil habitants poden tenir més d'una àrea bàsica de serveis 
socials, en funció del nombre d'habitants i de les necessitats socials. 

 
18. La Disposició transitòria segona de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, disposa 

que mentre no s’aprovi l’organització territorial de Catalunya, les administracions locals i les 
administracions supramunicipals poden assumir les funcions que la llei atribueix als ens locals 
supramunicipals. En tot cas, s’han de respectar les competències que els ajuntaments i els 
consells comarcals tenien assumides en el moment de l’entrada en vigor de la llei. 



 

 

 
En aquest sentit, la Llei 4/2011, de 8 de juny, de modificació de la Llei 30/2010, de 3 d’agost, 
de vegueries, per raó de la qual es modifica la disposició transitòria primera de la Llei 
30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, que resta redactada de la manera següent: 
 
"1. La constitució dels consells de vegueria, d'acord amb les demarcacions veguerials que 
defineix l'article 9, es produirà un cop hagin estat aprovades les modificacions de la normativa 
estatal a què es refereix la disposició final segona, incloses les relatives a l'establiment del 
règim electoral de la vegueria. En aquell moment, els consells de vegueria substituiran les 
diputacions provincials, d'acord amb el que determina l'article 91.3 de l'Estatut d'autonomia de 
Catalunya.” 
 
Així mateix, la disposició final primera de la Llei 4/2011, de 8 de juny, sota la rúbrica disposició 
derogatòria de la Llei 30/2010, disposa que recuperen la vigència els articles esmentats en 
l'apartat 1 de la disposició derogatòria única de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries. 
Aquests articles quedaran derogats en el moment que es constitueixin els consells de 
vegueria, d'acord amb el que estableix la disposició transitòria primera de la Llei 30/2010, en 
la redacció que li dóna l'article únic de la llei present. 

 
19. L’article 14.1 del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova la refosa de 

les lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de desembre, i 4/1994, de 20 d’abril, en 
matèria d’assistència i serveis socials, defineix l’àrea bàsica de serveis socials com la unitat 
territorial elemental de prestació de serveis que forma part de la Xarxa Bàsica de Serveis 
Socials de Responsabilitat Pública a Catalunya. 

 
20. L’annex del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, en matèria d’assistència i serveis 

socials, sota la rúbrica delimitació de les àrees bàsiques de serveis socials, estableix com a 
sector comarcal de serveis socials Vallès Oriental les següents àrees:  

 
I. Àrea bàsica de serveis socials Granollers. Correspon al municipi de Granollers. 
II. Àrea bàsica de serveis socials Mollet del Vallès. Correspon al municipi de Mollet del 
Vallès. 
III. Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental. Correspon al conjunt de 
municipis de la comarca de fins a vint mil habitants. 

 
21. L’article 15 del Decret legislatiu esmentat preveu com a funcions que es desenvolupen a 

l’àrea bàsica de serveis socials la programació dels serveis socials d’atenció primària, la seva 
zonificació i la seva ubicació, així com la prestació i gestió dels serveis socials d’atenció 
primària, mitjançant un o més equips multiprofessionals. 

 
22. L’article 26.1 del Decret legislatiu esmentat estableix que correspon als consells comarcals 

exercir les funcions que es desenvolupen en les àrees bàsiques de serveis socials formades 
per més d’un municipi. 

 
23. L’article 7.4 del Decret 27/2003, de 21 de gener, de l’atenció social primària disposa que 

correspon als consells comarcals el següent:  
 

“a) En aquelles àrees bàsiques de serveis socials formades per més d'un municipi, l'exercici 
de les funcions de programació, zonificació, ubicació, prestació i gestió dels serveis socials 
d'atenció primària, com també de coordinació dels serveis socials d'atenció primària del sector 
públic i privat d'acord amb les normes de coordinació dictades pel Govern de la Generalitat, i 
de suport informatiu, d'avaluació i estadístic a les tasques ordenadores i planificadores de la 
Generalitat. 
c) L'assessorament i la formació dels recursos humans en matèria de serveis socials i 
l'exercici d'un primer nivell de supervisió i control, sens perjudici de les competències 
atribuïdes a altres administracions.” 

 



 

 

24. L’article 59 de la LSS estableix que el sistema públic de serveis socials es finança amb les 
aportacions dels pressupostos de la Generalitat, les aportacions finalistes en serveis socials 
dels pressupostos de l'Estat, les aportacions dels pressupostos dels ajuntaments i d'altres ens 
locals, les herències intestades si correspon d'heretar a la Generalitat, les obres socials de les 
caixes d'estalvis, les aportacions d'altres entitats privades i les dels usuaris, en els termes que 
estableix aquesta llei. 

 
25. L’article 60.1 de la LSS disposa que l'Administració de la Generalitat té la responsabilitat de 

garantir els recursos necessaris perquè l'ordenació i la provisió dels serveis socials que 
estableix aquesta llei es compleixin adequadament. 

 
26. L’article 60.5 de la LSS disposa que els municipis i els altres ens locals han de consignar en 

els seus pressupostos les dotacions necessàries per a finançar els serveis socials de llur 
competència. 

 
27. L’article 60.6 de la LSS preveu que la prestació dels serveis socials de responsabilitat pública 

s'ha d'assegurar mitjançant qualsevol modalitat que garanteixi a l'usuari o usuària l'accés al 
servei, donant preferència a la dotació de serveis a tot el territori. 

 
28. L’article 62 de la LSS, preveu que els ajuntaments i l'Administració de la Generalitat 

comparteixen el finançament dels serveis socials bàsics, incloent-hi els equips de serveis 
socials, els programes i projectes, el servei d'ajuda a domicili i els altres serveis que es 
determinin com a bàsics. Sens perjudici que els serveis socials bàsics han de tendir a la 
universalitat i la gratuïtat, l'usuari o usuària pot haver de copagar el finançament de la 
teleassistència i dels serveis d'ajuda a domicili. 

 
L'aportació de la Generalitat als serveis socials bàsics s'ha de fixar en els seus pressupostos, 
d'acord amb el que estableixin el Pla estratègic de serveis socials i la Cartera de serveis 
socials, i s'ha de pagar mitjançant un conveni quadriennal amb la corporació local titular de 
l'àrea bàsica de serveis socials. Aquesta aportació no pot ésser inferior, en cap cas, al 66% 
del cost dels equips de serveis socials bàsics, dels programes i projectes, i dels serveis 
d'ajuda a domicili i de teleassistència que el Pla i la Cartera estableixen per a l'àmbit territorial 
de cada àrea bàsica de serveis socials. 

 
29. L’article 65.1 de la LSS estableix que les administracions han de garantir l'accés universal als 

serveis socials bàsics i han de tendir a la gratuïtat d'aquests, tenint en compte que l'usuari o 
usuària pot haver de copagar el finançament de la teleassistència i els serveis d'ajuda a 
domicili, d'acord amb el que estableix aquesta llei. També han de garantir l'accés universal a 
les prestacions de servei garantides i el finançament del mòdul social d'aquestes prestacions, 
d'acord amb la Cartera de serveis socials. 

 
30. La Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovada pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 

març.  
 
31. L’article 41.2 de la LSS estableix que la col·laboració interadministrativa inclou l'establiment 

per conveni de fórmules de gestió conjunta dels serveis.  
 
32. L’article 25 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 preveu que correspon a la comarca l’exercici 
de les competències següents:  

 
“a) Les que li atribueix aquesta Llei en matèria de cooperació, assessorament i coordinació 
dels ajuntaments, d'acord amb el que estableix l'article 28. 
 
b) Les que li atribueixin les lleis del Parlament. L'atribució de competències per lleis sectorials 
s'ha de fer tenint en compte la tipologia de les comarques, sens perjudici de l'atribució directa 
de competències als ajuntaments dels municipis que compleixin els requisits mínims de 



 

 

població, capacitat econòmica o capacitat de gestió, d'acord amb els criteris objectius que 
estableixin les mateixes lleis sectorials. 
 
c) Les que li deleguin o li encarreguin de gestionar l'Administració de la Generalitat, la 
diputació corresponent, els municipis, les mancomunitats i les comunitats de municipis, i les 
organitzacions associatives d'ens locals regulades pels títols X i XI del 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. Les delegacions o els encàrrecs de gestió han d'anar acompanyats de la 
transferència dels recursos necessaris per a exercir-los.” 

 
33. L’article 25.2 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, preveu que en l’àmbit de les seves 
competències, la comarca pot prestar serveis d’acord amb els requisits que estableix la pròpia 
llei. 

 
34. 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. 
 
35. 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. 

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

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

 
D’acord amb les manifestacions i les consideracions jurídiques exposades, les parts expressen la 
seva voluntat d’establir aquest conveni que subjecten als següents 
 
 

PACTES 
 
Primer. Objecte 
 
Aquest conveni té per objecte establir la relació, la participació, les obligacions, la coordinació i la 
cooperació entre el  CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT en la gestió i la prestació del servei 
bàsic d’atenció social en el municipi de Sant Antoni de Vilamajor.  
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL 
 

1. Per raó d’aquest conveni, el CONSELL COMARCAL contrau les obligacions següents:  
 

a) Participar, cooperar i col·laborar amb l’AJUNTAMENT en la prestació del servei bàsic 
d’atenció social amb l’objectiu de complir les funcions que es relacionen a 
continuació:  

 
1. Informació, orientació i assessorament. 
2. Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió. 
3. Aplicació del tractament de suport a persones, famílies o grups. 
4. Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials del 

municipi. 
5. Gestió dels serveis d’atenció domiciliària i els altres que siguin determinats per via 

reglamentària. 



 

 

6. Tramitació i seguiment de programes i prestacions que requereixin la intervenció 
de serveis socials. 

7. Tramitació de propostes de derivació als serveis socials d’atenció especialitzada. 
8. Treball social comunitari. 

 
b) Coordinar i assessorar els professionals que presten el servei bàsic d’atenció social 

en el municipi amb els objectius següents:  
 

1. Aportar reflexió i anàlisi, tant a nivell polític com tècnic. 
2. Donar a conèixer bones pràctiques en la intervenció dels serveis socials bàsics, 

tant de la pròpia comarca com d’altres comarques. 
3. Establir, acordar i validar criteris tècnics en relació amb l’atenció de les persones.  

Entre d’altres aspectes s’incidirà en els aspectes següents:  
 

- Unificar recollida de dades amb l’Hèstia. 

- Realització de diagnòstics i plans de millora de les persones usuàries del 
servei.  

- Fomentar i acompanyar en el desenvolupament del treball grupal i comunitari.  

- Millorar i consensuar els processos d’atenció  
 

4. Establir i acordar línies d’organització dels serveis, com ara l’acompanyament i el 
suport en la implantació del model de Serveis d’Intervenció Socioeducativa 
segons el model del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

5. Compartir coneixement que millori la praxis professional.  
6. Coordinar, la planificació i el seguiment de les accions amb el responsable polític 

i/o tècnic corresponent.  
7. Incorporar la transferència de coneixement com a element de seguretat en el 

treball i la praxis professional, permetent així una millor atenció a les persones.  
8. Promoure l’accés a la formació als professionals per millorar les capacitats 

adients en el procés d’atenció a les persones.  
9. Promoure i impulsar espais de supervisió que aportin reflexió i permetin la millora 

de la praxis professional.  
10. Interrelacionar el municipi, l’àrea bàsica de serveis socials i la comarca com una 

fórmula que permet reforçar, retroalimentar i construir conjuntament els serveis, 
els processos d’intervenció, les metodologies i el coneixement.  

 
c) Col·laborar i participar amb l’AJUNTAMENT en tot allò que se’l requereixi en relació 

amb la prestació del servei bàsic d’atenció social.  
 

d) Comunicar a l’AJUNTAMENT l’estimació dels costos del servei de la propera 
anualitat. Aquesta obligació entra en vigor l’any 2021.   

 
e) Tractar les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó de la prestació 

d’aquest servei com a responsable de tractament en relació amb la part del servei 
que desenvolupa, d’acord amb les previsions 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) (DOUE 4.5.2016) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, o la normativa que els 
substitueixi. 

 
Si és el cas, en el supòsit de tramitació i seguiment de programes i prestacions que 
requereixin la intervenció dels serveis socials bàsics, el CONSELL COMARCAL ha de 
tractar les dades de caràcter personal que s’obtinguin com a encarregat del 
tractament, d’acord amb la normativa esmentada en aquest apartat o aquella que la 
substitueixi.  



 

 

 
f) Convocar i promoure el funcionament de la Comissió de seguiment.  

 
g) Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni. 

 
 

2. Les obligacions establertes en l’apartat 1, lletra a) d’aquest pacte, es duen a terme 
mitjançant el/s treballador/s del CONSELL COMARCAL següent/s:  
 
a) Des de l’1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2020: 

Municipi Perfil professional 
Hores de dedicació 

setmanals 

% dedicació en 
relació amb una 
jornada de 37,5 

hores 

Sant Antoni de 
Vilamajor 

Treballadors/es socials  
Educadors/es socials  
Administratius/ves  
Gestors/es PIA 

37,50 
37,50 
37,50 
4,13 

100,00% 
100,00% 
100,00% 
11,02% 

 
 

b) Des de l’1 gener de 2021 fins al 31 de març de 2021: 
 

Municipi Perfil professional 
Hores de dedicació 

setmanals 

% dedicació en 
relació amb una 
jornada de 37,5 

hores 

Sant Antoni de 
Vilamajor 

Treballadors/es socials  
Educadors/es socials  
Administratius/ves  
Gestors/es PIA 

0,00 
37,50 
37,50 
4,12 

0,00% 
100,00% 
100,00% 
10,99% 

 
 
 

c) Des de l’1 d’abril de 2021 fins al 31 de desembre de 2023:  

Municipi Perfil professional 
Hores de dedicació 

setmanals 

% dedicació en 
relació amb una 
jornada de 37,5 

hores 

Sant Antoni de 
Vilamajor 

Treballadors/es socials  
Educadors/es socials  
Administratius/ves  
Gestors/es PIA 

0,00 
37,50 
0,00 
4,12 

0,00% 
100,00% 

0,00% 
10,99% 

 
 

Les hores de dedicació poden ser tant presencials com no presencials en el municipi. 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, les destinades a la formació, a 
la participació en espais de treball al Consell Comarcal del Vallès Oriental, amb la Generalitat, 
amb la Diputació de Barcelona, o amb qualsevol altra administració pública, organisme o 
entitat per temes relacionats directament en el desenvolupament de llurs funcions.  
 
En el cas que pel CONSELL COMARCAL es modifiqui la jornada de treball de 37,5 hores 
setmanals, les hores de dedicació seran les proporcionals a la nova jornada.  
 
En el cas que hi hagi administratius o administratives en l’equip, aquests desenvolupen 
funcions de gestió administrativa que derivin de la intervenció social dels professionals de 
l’equip, sens perjudici d’aquelles desenvolupades pel personal de l’AJUNTAMENT. Aquestes 
funcions són les següents:  

 
a) Cerca d’informació, gestió i atenció a les persones en relació amb els informes, les 

memòries o altres documents que els professionals de l’equip hagin d’efectuar per a 



 

 

l’accés als serveis i les prestacions de serveis socials o altres xarxes de benestar social: 
ensenyament, salut, habitatge, pobresa energètica, ocupacional. 

b) Recepció persones usuàries, així com de trucades i la seva gestió. 
c) Informar de temes genèrics i de tràmits simples. 
d) Suport en la gestió dels ajuts i les beques. 
e) Suport en memòries i justificacions econòmiques. 
f) Suport en pobresa energètica (recepció de llistats i la seva gestió, com ara l’enviament 

d’informes a les empreses) 
g) Suport en el control de llistats diferents (SAD, AM, dependència, ajuts econòmics...) 
h) Suport en l’ordre de documents i expedients 
i) Contribuir a la millora de processos i sistemes d’informació en relació amb els tràmits 

esmentats en el punt anterior.  
j) Donar suport en portar l’agenda dels professionals de SSB i dels gestors PIA (Hestia) 
k) Obrir fitxes a l’Hestia i ocupar-se de la signatura del consentiment en el tractament de 

dades personals 
l) Introduir tràmits a Hèstia sempre i quan corresponguin a l’àmbit administratiu 
m) Suport en adequar els documents de tràmits per la plataforma Hèstia 
n) Arxivar la documentació que arribi de dependència (PIAs enviats, PIAs pendents de fer, 

etc.) 
o) Garantir el procés administratiu comú 
p) Preparació d’enviaments a EACAT 
q) Revisió d’entrades a l’EACAT que van dirigits als serveis socials bàsics 
r) Mantenir actualitzades les bases de dades dels serveis socials bàsics així com les dades 

relatives als indicadors i les incidències del servei per tal d'elaborar les estadístiques 
corresponents. 

s) Tramitar els expedients de l’àmbit d’adscripció i fer el seguiment dels mateixos d'acord 
amb les directrius i els procediments establerts. 

t) Controlar que la documentació generada, rebuda i emesa sigui la correcta així com 
mantenir actualitzat l'arxiu, arxivat i classificant documents i correspondència, i preparar 
les transferències per a l'arxiu definitiu segons els criteris fixats de gestió documental. 

u) Contactar amb les altres àrees del mateix ens local, altres ens o altres organitzacions per 
a la gestió eficient i eficaç dels tràmits propis dels treballadors socials i educadors socials 
de l’EBAS.  

v) Contacte amb empreses per pobresa energètica 
w) Enviament de llistats a Creu Roja / Càritas i altres entitats del tercer sector 
x) Altres que li pugui encarregar el responsable de l’equip bàsic d’atenció social en l’àmbit 

del suport administratiu a l’equip.  
 

3. L’obligació de coordinació i assessorament dels professionals que presten el servei bàsic 
d’atenció social en el municipi i dels gestors PIA es du a terme mitjançant coordinadors  o 
coordinadores de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat del CONSELL COMARCAL, de 
la manera següent:  

 

Municipi Perfil professional 
Hores de 
dedicació 
setmanals 

% dedicació en relació amb una jornada de 
37,5 hores 

Sant Antoni de 
Vilamajor 

Coordinador/a 5,59 14,89% 

Sant Antoni de 
Vilamajor 

Coordinador/a PIA 0,21 0,55% 

 
Aquesta obligació de coordinació i assessorament inclou també el personal propi de 
l’AJUNTAMENT que hi té adscrit al servei bàsic d’atenció social, en l’actualitat dues 
treballadores socials i una administrativa.  

 
Les hores de dedicació poden ser tant presencials com no presencials en el municipi.  



 

 

 
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, les destinades a la 
formació, a l’organització i participació en formacions,  les destinades a la participació en 
espais de treball al Consell Comarcal del Vallès Oriental, amb la Generalitat,  amb la 
Diputació de Barcelona, o amb qualsevol altra administració pública, organisme o entitat per 
temes relacionats directament en el desenvolupament de llurs funcions.  
 
En el cas que pel CONSELL COMARCAL es modifiqui la jornada de treball de 37,5 hores 
setmanals, les hores de dedicació seran les proporcionals a la nova jornada.  

 
 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
a) Participar, cooperar i col·laborar amb el CONSELL COMARCAL en la prestació del servei 

bàsic d’atenció social amb l’objectiu de complir amb les funcions que preveu aquest conveni.  
 
b) Consignar en els seus pressupostos les dotacions necessàries per a finançar el servei bàsic 

d’atenció social i acreditar aquesta circumstància al CONSELL COMARCAL amb un certificat, 
no més enllà del 31 de desembre de l’any anterior. 

 
c) Pagar al CONSELL COMARCAL les liquidacions que resultin del règim econòmic que preveu 

aquest conveni.  
 
d) En els casos en què la prestació del servei es porti a terme a les dependències 

l’AJUNTAMENT, facilitar als professionals que presten el servei un espai de treball amb 
condicions de confort de climatització i il·luminació, i en el supòsit en què eventualment 
s’emprin mitjans tècnics propis del beneficiari aquests han de ser òptims i amb les condicions 
adients.  

 
e) Atorgar els permisos d’accés al seu gestor d’expedients i/o gestor documental, plataformes, 

programes o extranets, al personal del CONSELL COMARCAL que presti el servei bàsic 
d’atenció social quan sigui menester per a llur execució i alhora possibilitar que la signatura 
dels professionals destinats al servei consti com a personal del CONSELL COMARCAL.  

 
f) Cedir totes aquelles dades necessàries al CONSELL COMARCAL d’acord amb la normativa 

de protecció de dades per a la prestació del servei bàsic d’atenció social. 
  
g) Conservar i posar a disposició del CONSELL COMARCAL tota aquella informació o 

documentació que es requereixi en relació amb la gestió del servei. 
 
h) Tractar les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó de la prestació d’aquest servei 

com a responsable de tractament en relació amb la part del servei que desenvolupa, d’acord 
amb les previsions 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) (DOUE 4.5.2016) i la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, o la 
normativa que els substitueixi. 

 
i) Participar en la Comissió de seguiment que preveu aquest conveni.  
 
j) Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni. 
 
Quart. Règim econòmic 
 



 

 

1. En relació amb les obligacions previstes en el pacte 2.1 lletra a) d’aquest conveni, 
l’AJUNTAMENT paga al CONSELL COMARCAL el cost real de la persona o les persones 
professionals que desenvolupin aquestes tasques.   

 
a) Per l’any 2020, el cost que ha de pagar l’AJUNTAMENT al CONSELL COMARCAL, 

d’acord amb la liquidació aprovada pel Ple del Consell Comarcal de 22 de desembre de 
2021, és el següent:  
Municipi 

Perfil professional Import 

 
 

Sant Antoni de Vilamajor 

Educadors socials 51.201,27 EUR 

Treballadors socials 37.236,89 EUR 

Administratiu/Administrativa 35.151,90 EUR 

Gestors PIA 4.870,08 EUR 

 
 

b) Per l’any 2021, el cost estimat subjecte a liquidacions del cost real, és el següent:  
 

i. Des de l’1 de gener de 2021 fins al 31 de març de 2021:  
Municipi Perfil professional Import  

Sant Antoni de Vilamajor 
Educadora social  
Administrativa 
Gestors PIA 

9.870,18 EUR 
8.776,58 EUR 
1.102,92 EUR 

 
ii. Des de l’1 d’abril de 2021 fins al 31 desembre de 2021:  

 
Municipi Perfil professional Import  

Sant Antoni de Vilamajor 
Educadors socials  
Gestors PIA 

36.174,85 EUR 
3.899,71 EUR 

 
El cost real que ha de satisfer l’AJUNTAMENT es preveu més elevat per l’increment salarial 
dels professionals, la despesa social que els correspongui i el quilometratge.  

 
c) Per l’any 2022, el cost estimat subjecte a liquidacions del cost real, és el següent: 

Municipi Perfil professional Import  

Sant Antoni de Vilamajor 
Educadors socials  
Gestors PIA 

46.564,42 EUR 
4.993,16 EUR 

 
El cost real que ha de satisfer l’AJUNTAMENT es preveu més elevat per l’increment salarial 
dels professionals, la despesa social que els correspongui i el quilometratge.  

 
2. En relació amb les obligacions previstes en el pacte 2.1 lletra b) d’aquest conveni, 

corresponents a la coordinació i assessorament del/s professional/s que presten el servei 
bàsic d’atenció social en el municipi i la coordinació i assessorament dels gestors PIA, 
l’AJUNTAMENT paga al Consell Comarcal el cost real de les persones professionals que 
desenvolupin aquestes funcions. 

 
a) Per a l’any 2020, el cost que ha de pagar l’AJUNTAMENT al CONSELL COMARCAL, 

d’acord amb la liquidació aprovada pel Ple del Consell Comarcal de 22 de desembre de 
2021, és el següent:  

Municipi Perfil professional Import  

Sant Antoni de Vilamajor  Coordinador/a 8.527,71 EUR 



 

 

Sant Antoni de Vilamajor Coordinador/a PIA 332,22 EUR 

 
b) Per a l’any 2021, el cost estimat que ha de satisfer l’AJUNTAMENT, subjecte a 

liquidacions del cost real, és el següent:  
Municipi Perfil professional Estimació del cost anual  

Sant Antoni de Vilamajor Coordinador/a 8.818,74 EUR 

Sant Antoni de Vilamajor Coordinador/a PIA 323,47 EUR 

 
El cost real que ha de satisfer l’AJUNTAMENT es preveu més elevat per l’increment salarial 
dels professionals, la despesa social que els correspongui i el quilometratge.  

 
 

c) Per a l’any 2022, el cost estimat que ha de satisfer l’AJUNTAMENT, subjecte a 
liquidacions del cost real, és el següent:  

Municipi Perfil professional Estimació del cost anual  

Sant Antoni de Vilamajor Coordinador/a 8.755,86 EUR 

Sant Antoni de Vilamajor Coordinador/a PIA 318,55 EUR 

 
 

El cost real que ha de satisfer l’AJUNTAMENT es preveu més elevat per l’increment salarial 
dels professionals, la despesa social que els correspongui i el quilometratge.  

 
3. En les liquidacions previstes en l’apartat 5 d’aquest pacte s’inclouen també a càrrec de 

l’AJUNTAMENT el cost real de totes aquelles altres despeses originades, associades o 
derivades per la prestació del servei suportades pel CONSELL COMARCAL.  

 
4. L’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL COMARCAL un import en concepte de costos 

indirectes del servei.  
 

a) Per l’any 2020, l’import per aquest concepte, d’acord la liquidació aprovada pel Ple del 
Consell Comarcal de 22 de desembre de 2021 és de 4.398,41 euros.   

 
b) Pel que fa a l’any 2021 i 2022, se’n desconeix l’import si bé llur càlcul tindrà en compte el 

nombre de professionals que desenvolupin el servei en cadascuna de les anualitats.  
 

5. El pagament el fa efectiu l’AJUNTAMENT en la forma següent:  
 

a) El CONSELL COMARCAL liquida trimestralment la totalitat del cost generat per la 
prestació del servei i els costos indirectes, en els terminis següents:  

 
1. El mes d’abril de cada any de vigència d’aquest conveni pel que fa als mesos de 

gener, febrer i març immediatament anteriors.  
 

2. El mes de juliol de cada any de vigència d’aquest conveni pel que fa als mesos d’abril, 
maig i juny immediatament anteriors. 

 



 

 

3. El mes d’octubre de cada any de vigència d’aquest conveni pel que fa als mesos de 
juliol, agost i setembre immediatament anteriors. 

 
4. El mes de gener de cada any de vigència d’aquest conveni, pel que fa als mesos 

d’octubre, novembre i desembre immediatament anteriors.  
 

En relació amb el finançament de la Generalitat de Catalunya pel servei bàsic d’atenció 
social, llur import s’inclourà en una liquidació ad hoc una vegada s’hagi formalitzat el 
Dictamen de la Comissió d’Avaluació i Seguiment sobre el compliment d’objectius de 
cada servei/programa establert en els acords del Contracte programa.  
 
El CONSELL COMARCAL ha de notificar a l’AJUNTAMENT les liquidacions esmentades.  

 
b) En el termini d’un mes des de la recepció de la notificació de cadascuna de les 

liquidacions esmentades amb anterioritat, l’AJUNTAMENT ha de pagar al CONSELL 
COMARCAL l’import resultant.  

 
c) L’AJUNTAMENT s’ha de fer càrrec dels interessos de demora i/o de les despeses 

financeres i/o de finançament que li ocasioni al CONSELL COMARCAL els seus 
possibles retards en el pagament del servei.  

 
d) El CONSELL COMARCAL iniciarà l’expedient de compensació, de conformitat amb el que 

preveu la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del CONSELL COMARCAL 
per raó de les liquidacions efectuades o pels conceptes que preveu l’apartat c) anterior. 

 
6. El CONSELL COMARCAL pot canviar el règim de liquidació de trimestral a mensual, sempre i 

quan ho comuniqui prèviament a l’AJUNTAMENT mitjançant la plataforma EACAT.  
 

7. Amb relació a l’any 2020, la liquidació final s’aprovà pel Ple del Consell Comarcal de 22 de 
desembre de 2021, notificada a l’AJUNTAMENT mitjançant registre de sortida núm. 
S2022000594, de 13 de gener de 2022. L’import corresponent a l’any 2020 que ha d’abonar 
l’AJUNTAMENT és el que consta en l’acord esmentat.  
 
No obstant això, l’AJUNTAMENT ja ha abonat al CONSELL COMARCAL un import de 
40.117,24 euros corresponents al primer trimestre; un segon import de 41.886,62 euros 
corresponents al segon trimestre; i un tercer import de 36.282,02 euros corresponents al 
tercer trimestre.  
 
Essent així,  l’AJUNTAMENT ha de satisfer al CONSELL COMARCAL l’import que resta per 
pagar de la liquidació, és a dir 23.432,60 euros,  no més enllà del termini de 10 dies hàbils 
comptadors a partir de la signatura d’aquest conveni.  
 

8. Amb relació a l’any 2021, el CONSELL COMARCAL aprovarà una liquidació que abasti 
aquella anualitat i l’AJUNTAMENT abona al CONSELL COMARCAL l’import que en resulti de 
la liquidació en el termini d’un mes des de la recepció de la notificació.  

 
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 d’aquest conveni que proposi l’AJUNTAMENT o 
el CONSELL COMARCAL.  

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

 
c) Totes les altres que prevegi aquest conveni. 



 

 

 
2. La Comissió de seguiment està integrada pels membres següents:  

 
f) El gerent o la gerent del CONSELL COMARCAL que la presideix, o en el seu defecte el 

conseller o consellera comarcal de l’àrea competent. 
 

g) Un regidor o regidora de l’AJUNTAMENT o persona en qui delegui, el qual té la condició 
de vocal.  

 
h) Un tècnic del CONSELL COMARCAL de l’àrea competent, el qual té la condició de vocal. 

 
i) Un tècnic de l’AJUNTAMENT, el qual té la condició de vocal.  

 
j) El secretari o secretària. La secretaria és exercida per un vocal o una vocal del mateix 

òrgan o per una persona al servei del CONSELL COMARCAL. En aquest darrer cas, 
assisteix a les sessions amb veu i sense vot. 

 
3. Les decisions de la Comissió de seguiment s’adopten per consens.  
 
 
Sisè. Responsabilitat 
 
1. En cas d’incompliment d’aquest conveni imputable a l’AJUNTAMENT o de resolució unilateral 

anticipada instada per l’AJUNTAMENT, aquest haurà de fer front a les quantitats que resultin 
a pagar, a retornar i els interessos que corresponguin, abonant al CONSELL COMARCAL 
l’import total que hagi de suportar per qualsevol concepte, inclosa la/les indemnització/ns per 
finalització del/s contracte/s, deixant indemne el CONSELL COMARCAL de qualsevol tipus de 
responsabilitat.  

 
2. El fons de contingències previst en el pacte quart no es pot destinar al rescabalament de les 

quantitats previstes en el paràgraf precedent.  
 
 
Setè. Durada i vigència 
 
1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura per la última de les parts i estén 

els seus efectes des de l’1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2023 sens perjudici 
de l’obligació del CONSELL COMARCAL de practicar la liquidació en el mes de gener de 
2024 i la corresponent obligació de pagament de l’AJUNTAMENT d’acord amb el règim 
econòmic convingut.  
 

2. Nogensmenys, aquest conveni pot ser prorrogat per períodes de dos anys mitjançant acord 
exprés de les parts. 

 
 
Vuitè.  Extinció 
 
Les causes d’extinció del conveni són les següents: 
 
f) L’acord entre les parts. 
g) 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.  

h) El compliment del període de vigència. 
i) La pèrdua de la competència de l’AJUNTAMENT o del CONSELL COMARCAL en la matèria 

objecte d’aquest conveni.  
j) La manca de finançament.  



 

 

 
 
Novè. Jurisdicció 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest conveni seran 
de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Les parts, després de llegir el present conveni de col·laboració, mostren la seva conformitat, 
ratifiquen el seu contingut i el signen.” 
 

2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor.”  
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 20.55 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 30 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
20. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament 
de Granollers en relació amb el servei transport adaptat per a l’any 2022. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, de 13 de juliol de 2022, que és 
el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 28 de juny de 2022, la cap de l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat, senyora Silvia 

Perez Corts, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. L’ordenança reguladora del reglament del servei de transport adaptat aprovat pel Ple de 16 de 

maig de 2012 i publicat íntegrament el 31 de juliol de 2012 en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, modificat per acord de Ple de 20 de novembre de 2013, publicat al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de 17 de febrer de 2014. 
 

2. L’ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei de transport adaptat  
aprovada per la Comissió de Govern de 20 de novembre de 2013. 
 

3. La disposició addicional d’aquest reglament preveu que el Consell Comarcal pot acordar amb 
altres administracions el transport d’usuaris que resideixin en altres àrees bàsiques mitjançant la 
formalització de convenis.  

 
4. El Decret 142/2010, de l’11 d’octubre, per raó del qual s’aprova la Cartera de serveis socials.   

 
5. L’article 34 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials estableix que les àrees bàsiques 

de serveis socials són la unitat primària de l'atenció social als efectes de la prestació dels serveis 
socials bàsics. L'àrea bàsica de serveis socials s'organitza sobre una població mínima de vint mil 
habitants, prenent com a base el municipi. 
 
L'àrea bàsica de serveis socials ha d'agrupar els municipis de menys de vint mil habitants. En 
aquest cas, la gestió correspon a la comarca. 

 
6. En els darrers anys el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Granollers hem 

col·laborat en la prestació del servei de transport adaptat a residents de Granollers en els 



 

 

desplaçaments a centres ocupacionals o centres de dia d’atenció especialitzada ubicats al Vallès 
Oriental i  Barcelona. 
 

7. A les reunions tècniques mantingudes amb els responsables tècnics de l’ABSS han manifestat i 
demanat al Consell Comarcal del Vallès Oriental que continuï prestant l’any 2022 el servei de 
transport adaptat a ciutadans de la seva demarcació. En aquest sentit, el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental està prestant el servei de transport adaptat des de l’1 de gener de 2015 a 
ciutadans de Granollers segons el contingut de l’ordenança esmentada al punt 2 d’aquest 
informe. 
 

8. Amb data 09 de novembre de 2021 i registre d’entrada E2021017239, l’Ajuntament de Granollers 
va formalitzat la sol·licitud al Consell Comarcal de donar continuïtat al conveni entre l’Ajuntament 
de Granollers i el Consell Comarcal de Transport Adaptat. 

 
9. En data 20 d’abril de 2022 i registre d’entrada E2022005661, l’Ajuntament de Granollers sol·licita 

incorporar a la persona amb núm. d’expedient 16/001/2022. Aquesta persona inicia el servei el 
dia 12 de maig de 2022.  

 
10. D’altra banda, en data 21 de juny de 2022, amb num. registre d’entrada X2021014624, 

l’Ajuntament de Granollers exposa el seu interès en donar continuïtat al conveni de transport 
adaptat i sol·licita a partir de setembre de 2022, la baixa de la persona amb núm. expedient 
16/001/2016.  

 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1- Aprovar, per l’any 2022, el contingut del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 

Vallès Oriental i l’Ajuntament de Granollers per regular les condicions de la prestació del servei 
públic de transport adaptat  als residents de Granollers en els desplaçaments a centres 
ocupacionals o centres de dia d’atenció especialitzada ubicats al Vallès Oriental i  Barcelona 
tenint en compte els següents aspectes: 

 
a) El nombre d’usuaris de Granollers que en fan ús és de 6 persones. 

 
b) Dades de les rutes de les quals es fa ús pel període gener- abril 2022:  

 

Nom de la ruta  
 

Persones usuàries 
de Granollers 

CDIA 002- CDIA la Vinyota, Mollet del Vallès 1 

CDIA 04A- CDIA Valldoriolf, la Roca del Vallès 
 

2 

ASPACE- Poble Nou, Barcelona 1 

TOBL09- CO El Trencadís 1 

 
c) Dades de les rutes de les quals es fa ús pel període maig- juliol 2022:  

 

Nom de la ruta  
 

Persones usuàries 
de Granollers 

CDIA 002- CDIA la Vinyota, Mollet del Vallès 1 

CDIA 04A- CDIA Valldoriolf, la Roca del Vallès 
 

2 

ASPACE- Poble Nou, Barcelona 1 

TOBL09- CO El Trencadís 2 

 
d) Dades de les rutes de les quals es fa ús pel període setembre- desembre 2022:  

 

Nom de la ruta  Persones usuàries 



 

 

 de Granollers 

CDIA 002- CDIA la Vinyota, Mollet del Vallès 1 

CDIA 04A- CDIA Valldoriolf, la Roca del Vallès 
 

2 

TOBL09- CO El Trencadís 2 

 
e) La durada del conveni s’estableix des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2022.  

 
f) El cost econòmic inclou el cost del transport adaptat i servei d’acompanyants per aquests 

usuaris i un import, corresponent al 10,20% del cost del transport i acompanyants, en 
concepte de costos indirectes del servei. El cost econòmic a càrrec de l’Ajuntament de 
Granollers per la durada del conveni és cinquanta mil tres-cents setanta euros amb un cèntim 
(50.370,01 €). 
 

g) L’Ajuntament de Granollers efectuarà el pagament al Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
per transferència bancària al número de compte ES37-0182-6035-47-0201600964. 
 

h) El pagament s’efectuarà en dos terminis: 
 
Un primer pagaments del 50% de l’import a la formalització del conveni 
Un segon pagament del 50% restant no més enllà del 15 de gener de 2023. 
 

i) El cost econòmic a càrrec de l’Ajuntament de Granollers es podria veure modificat:  
 
-  En cas que el servei de transport adaptat deixi de prestar-se durant la durada del conveni.  
 
- En cas que el cost de les rutes es vegi modificat resultant de les ofertes de les licitacions 
corresponents al servei de transport adaptat i assistit i servei d’acompanyants durant l’exercici 
2022.  
 

2- Notificar l’acord a l’Ajuntament de Granollers” 
 

2. El 13 de juliol de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 
dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 3.1 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en endavant LSS, 

estableix que els serveis socials tenen com a finalitat assegurar el dret de les persones a 
viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs 
necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la justícia 
social i del benestar de les persones. 
 

2. L’article 3.4 de la LSS preveu que la finalitat dels serveis socials s'aconsegueix 
mitjançant les actuacions, els programes transversals, els projectes comunitaris i les 
prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques que estableixi la Cartera de serveis 
socials. 
 

3. L’article 15.1 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en endavant LSS, 
estableix que el sistema públic de serveis socials s'organitza en forma de xarxa per a 
treballar en coordinació, en col·laboració i amb el diàleg entre tots els actors que 
intervenen en el procés d'atenció a les persones, i s'estructura en serveis socials bàsics i 
en serveis socials especialitzats. 
 



 

 

4. El Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials, en 
endavant la Cartera de Serveis Socials, descriu en l’annex, en el punt 1.2.2.1.3 el servei 
de transport adaptat com un servei complementari de suport als serveis socials d’atenció 
especialitzada a persones amb discapacitat o dependència, consistent en la prestació 
d’un sistema de transport adaptat al grau de necessitat de suport de les possibles 
persones usuàries. 

 
5. La Cartera de Serveis Socials estableix que la prestació del servei de transport adaptat 

està subjecta a crèdits pressupostaris disponibles. 
 

6. La Cartera de Serveis Socials estableix la tipologia de la prestació del servei de transport 
adaptat com a servei especialitzat. 

 
7. El Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social. 
 
8. 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. 
 

9. L’article 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 

 
10. 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.  
 

11. L’article 47.2 lletra h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local estableix que es requerirà el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal 
dels membres de les corporacions per a l’adopció dels acords relatius a la transferència 
de funcions o activitats a altres administracions públiques, així com l’acceptació de les 
delegacions o encàrrecs de gestió realitzades per altres administracions, excepte que 
per llei s’imposi obligatòriament. 

 
 

Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de 

Granollers en relació amb el servei transport adaptat per a l’any 2022, d’acord amb el 
redactat següent: 

 
“R E U N I T S 

 
D’una part, el senyor Emiliano Cordero Soria, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit per la secretària accidental de la corporació, la senyora Núria Caellas Puig.  
 
I, de l’altra, la senyora Alba Barnusell Ortuño, alcaldessa de l’Ajuntament de Granollers, assistida 
pel secretari de la corporació, el senyor Manuel Monfort Pastor.  
 



 

 

 
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 de Granollers, 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 pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
La secretària 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. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest addenda 
al conveni, i 
 
 

M A N I F E S T E N 
 
I. Que des de fa uns anys, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Granollers 

formalitzem anualment un conveni de col·laboració per a la prestació del servei públic de 
transport adaptat de les persones residents a Granollers en els desplaçaments a centres 
ocupacionals o centres de dia d’atenció especialitzada ubicats al Vallès Oriental i Barcelona.  
 

II. Que l’Ajuntament de Granollers va manifestar la voluntat que el Consell Comarcal continués 
prestant el servei públic de transport adaptat esmentat en el punt precedent per a l’any 2022. 
 

III. Que és de l’interès d’ambdues parts establir un marc de col·laboració entre el Consell Comarcal 
del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Granollers per a la prestació del servei de transport adaptat 
als residents d’aquest municipi en els desplaçaments a centres ocupacionals o centres de dia 
d’atenció especialitzada ubicats al Vallès Oriental i Barcelona. 

 
Les parts signatàries posen de relleu que aquest instrument es fonamenta en les següents 
 
 

C O N S I D E R A C I O N S  J U R Í D I Q U E S 
 
1. L’article 3.1 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en endavant LSS, estableix 

que els serveis socials tenen com a finalitat assegurar el dret de les persones a viure 
dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats 
personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la justícia social i del benestar de 
les persones. 
 

2. L’article 3.4 de la LSS preveu que la finalitat dels serveis socials s'aconsegueix mitjançant les 
actuacions, els programes transversals, els projectes comunitaris i les prestacions de serveis, 
econòmiques i tecnològiques que estableixi la Cartera de serveis socials. 

 
3. L’article 15.1 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en endavant LSS, estableix 

que el sistema públic de serveis socials s'organitza en forma de xarxa per a treballar en 
coordinació, en col·laboració i amb el diàleg entre tots els actors que intervenen en el procés 
d'atenció a les persones, i s'estructura en serveis socials bàsics i en serveis socials 
especialitzats. 

 
4. El Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials, en 

endavant la Cartera de Serveis Socials, descriu en el punt 1.2.2.1.3 el servei de transport 



 

 

adaptat com un servei complementari de suport als serveis socials d’atenció especialitzada a 
persones amb discapacitat o dependència, consistent en la prestació d’un sistema de transport 
adaptat al grau de necessitat de suport de les possibles persones usuàries. 

 
5. La Cartera de Serveis Socials estableix que la prestació del servei de transport adaptat està 

subjecta a crèdits pressupostaris disponibles. 
 

6. La Cartera de Serveis Socials estableix la tipologia de la prestació del servei de transport 
adaptat com a servei especialitzat. 

 
7. La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les 

persones en situació de dependència. 
 

8. El Reial Decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social. 

 
9. 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. 

 
10. L’article 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel 

Decret 179/1995, de 13 de juny. 

 
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.  
 
D’acord amb les manifestacions i les consideracions jurídiques exposades, les parts compareixents 
atorguen aquest conveni de col·laboració interadministrativa que subjecten als següents, 
 
 

P A C T E S  
 
Primer. Objecte  
 
Aquest conveni té per objecte establir la col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental 
-en endavant, Consell Comarcal- i l’Ajuntament de Granollers -en endavant, l’Ajuntament- per a la 
prestació del servei públic de transport adaptat de les persones residents a Granollers en els 
desplaçaments a centres ocupacionals o centres de dia d’atenció especialitzada ubicats al Vallès 
Oriental i Barcelona. 
 
Segon. Característiques del servei  
 
Les característiques del servei són les següents: 

 
a) Nombre d’usuaris que fan ús del servei: 6 persones. 

 
b) Dades de les rutes de les quals es fa ús pel període gener- abril 2022:  

 

Nom de la ruta  
 

Persones usuàries 
de Granollers 

CDIA 002- CDIA la Vinyota, Mollet del Vallès 1 

CDIA 04A- CDIA Valldoriolf, la Roca del Vallès 
 

2 

ASPACE- Poble Nou, Barcelona 1 

TOBL09- CO El Trencadís 1 



 

 

 
c) Dades de les rutes de les quals es fa ús pel període maig- juliol 2022:  

 

Nom de la ruta  
 

Persones usuàries 
de Granollers 

CDIA 002- CDIA la Vinyota, Mollet del Vallès 1 

CDIA 04A- CDIA Valldoriolf, la Roca del Vallès 
 

2 

ASPACE- Poble Nou, Barcelona 1 

TOBL09- CO El Trencadís 2 

 
d) Dades de les rutes de les quals es fa ús pel període setembre- desembre 2022:  

 

Nom de la ruta  
 

Persones usuàries 
de Granollers 

CDIA 002- CDIA la Vinyota, Mollet del Vallès 1 

CDIA 04A- CDIA Valldoriolf, la Roca del Vallès 
 

2 

TOBL09- CO El Trencadís 2 

 
 
Tercer. Règim econòmic 
 
1. L’Ajuntament ha d’abonar al Consell Comarcal la quantitat de cinquanta mil tres-cents setanta 

euros amb un cèntim (50.370,01 EUR), d’acord amb el detall següent:  
  

a) Vint-i-cinc mil cent vuitanta-cinc euros (25.185,00 EUR) en el moment de la formalització 
del conveni.  
 

b) Vint-i-cinc mil cent vuitanta-cinc euros amb un cèntim (25.185,01 EUR) no més enllà del 15 
de gener de 2023.  

 
2. El cost econòmic a càrrec de l’Ajuntament de Granollers establert en l’apartat precedent pot 

ésser modificat en els casos següents: 
 
a) En el cas que el servei de transport adaptat deixi de prestar-se durant la vigència d’aquest 

conveni.  
 

b) En el cas que el cost de les rutes que s’ha tingut en compte pel càlcul de l’import d’aquest 
conveni experimenti una modificació com a conseqüència de la contractació del servei de 
transport adaptat i assistit i del servei d’acompanyants.  

 
La determinació de l’import a abonar per l’Ajuntament i llur règim de liquidació es valida en seu 
de Comissió de seguiment d’aquest conveni.  
 

3. El Consell Comarcal ha d’iniciar 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. 

 
 
Quart. Vigència  
 
Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de  l’1 de 
gener de 2022 fins el 31 de desembre de 2022, sens perjudici de les obligacions establertes en el 
règim econòmic.  
 
 



 

 

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

 
a) L’acord entre les parts. 
b) El compliment del termini establert en el conveni. 
c) La impossibilitat del compliment de l’objecte del conveni.  
d) La manca de finançament o de disponibilitat pressupostària. 
e) La pèrdua de competència per qualsevol de les parts. 
 
 
Sisè. 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 que proposi el Consell Comarcal o l’Ajuntament.  
 

b) La funció establerta en el pacte 3.2 d’aquest conveni.  
 

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

d) Conèixer i promoure la solució de les diferències que puguin sorgir en relació amb la 
interpretació i el compliment d’aquest conveni, sens perjudici de la competència de l'ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu 

 
e) Les altres que li assigni 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. 
 
 
Setè. Ordre jurisdiccional  
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per tal de resoldre les incidències 
que puguin derivar-se d’aquest conveni. 
 
I, convenint, a ambdues parts la formalització d’aquest conveni el signen i ratifiquen en senyal de 
conformitat de la qual cosa les persones secretàries sotasignats donen fe.” 

 

2. Reconèixer el dret de cinquanta mil tres-cents setanta euros amb un cèntim (50.370,01€) 
 a càrrec de l’aplicació pressupostària 20 46215 del projecte 2022 3 PSI 1 del pressupost 
general d’ingressos i despeses del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 

3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Granollers.” 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 21.35 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 30 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 



 

 

 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS 
 
21. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni amb l’Ajuntament 
de Tagamanent per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del 
programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, 
per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del 
Programa Treball i Formació i a la Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per 
la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022, en relació amb les 
actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Promoció Econòmica i Estudis, de 13 de juliol de 2022, que 
és el que segueix: 
 

“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 13 de juliol de 2022, el gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental, senyor Carles 

Fernández Pérez, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 13 de juny de 2022, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Tagamanent vam 

formalitzar el conveni per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del 
programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual 
s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i 
Formació i a la Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria 
anticipada per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les 
línies MG52, PRGC i PANP, en endavant el CONVENI.  

 
2. El 13 de juliol de 2022, registre d’entrada núm. E2022011400 del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental, l’Ajuntament de Tagamanent sol·licita una modificació per incloure el projecte 
d’assistència tècnica Fem lluir el Vallès Oriental! en el CONVENI.  

 
Per tant, PROPOSO,      
 
Única. Aprovar la modificació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Tagamanent per a la 
prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació 
corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució EMT/3879/2021, 
de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022, en relació amb les 
actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP, per incloure 
l’assistència tècnica corresponent al projecte Fem lluir el Vallès Oriental!. Aquesta modificació no 
suposa un increment del nombre d’assistències convingudes sinó que únicament permet la possibilitat 
d’assistir tècnicament a l’Ajuntament en execució del projecte sol·licitat.” 
 

2. El 13 de juliol de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 
dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 

FONAMENTS DE DRET  
 

1. El conveni amb l’Ajuntament de Tagamanent per a la prestació d’assistència tècnica en 
el marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre 
EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució 



 

 

EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a 
l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies 
MG52, PRGC i PANP, formalitzat el 13 de juny de 2022.  
 

2. L’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC - Treball i 
Formació), en endavant l’ORDRE.  
 

3. La Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria 
anticipada per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i 
Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP, en endavant la RESOLUCIÓ. 
 
L’article 1 de la RESOLUCIÓ disposa que aquesta té per objecte obrir la convocatòria 
anticipada per a l'any 2022, de les línies MG52, PRGC i PANP, per a la presentació de 
sol·licituds per a la concessió de les subvencions previstes en l'annex 1 de l'ORDRE.  
 
Les actuacions subvencionables, d'acord amb la base 2 de l'annex 1 de de l'Ordre 
EMT/176/2021, de 9 de setembre, són les següents: 
 
-  Actuació de contractació laboral 
 
Aquesta actuació es desenvolupa d'acord amb la base 5.1 de l'annex 1 de l'ORDRE. 
 
Els contractes tenen una durada de 12 mesos a jornada completa. 
 
-  Actuació d'acompanyament 
Aquesta actuació es desenvolupa d'acord amb la base 5.3 de l'annex 1 de l’ORDRE, i té 
caràcter obligatori. 
 
L'article 15.4 de la RESOLUCIÓ determina les hores d'acompanyament a subvencionar 
en cada projecte. 
 

4. D’acord amb el que estableix l’article 3 de la RESOLUCIÓ, poden ser entitats 
beneficiàries de les subvencions, d'acord amb la base 3.1 de l'annex 1 de l’ORDRE, les 
següents: els ajuntaments i els consells comarcals o, en el seu lloc, els seus organismes 
autònoms, o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, 
desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquelles 
que especifica l'annex 1 de la RESOLUCIÓ. 
 

5. D’acord amb el que estableix l’article 5 de la RESOLUCIÓ, podran ser persones 
destinatàries de les subvencions les recollides a la base 6 de l'annex 1 de l’ORDRE. 

 
Per aquesta convocatòria, els requisits específics de les persones destinatàries de 
cadascuna de les línies són: 

 
-  Línia MG52 

 
Poden participar les persones de 52 anys o més que estiguin en situació d'atur inscrites 

com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO). 
 

- Línia PRGC 
 



 

 

Poden participar les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a 
demandants d'ocupació no ocupades (DONO), destinatàries de la renda garantida de 
ciutadania. En el supòsit en què en l'àmbit territorial de l'entitat beneficiària no hi hagi 
suficients persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania que s'adeqüin al 
lloc de treball a cobrir per l'entitat beneficiària, es consideren també persones 
destinatàries d'aquesta línia, aquelles que hagin sol·licitat la prestació de la renda 
garantida de ciutadania en els sis mesos anteriors a la publicació d'aquesta Resolució. 

 
Només es pot formalitzar un contracte de treball per unitat familiar amb càrrec a aquesta 

línia. 
 

- Línia PANP 
 

Poden participar les persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no 
perceptores de prestació per desocupació. 

 
Per aquesta línia, s'entén per persones en risc de caure en situació d'atur de llarga 

durada, les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a 
demandants d'ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos, durant els 18 
mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació. 

 
Les persones destinatàries d'aquesta Resolució, hauran de complir els requisits 

específics en el moment de la selecció, i el requisit d'estar en situació de demandants 
d'ocupació no ocupades (DONO) el dia immediatament anterior a la data d'inici de la 
contractació laboral. 

 
6. L’annex 1 de la RESOLUCIÓ estableix la distribució territorial dels contractes de treball. 

El nombre de contractes preassignats al Consell Comarcal del Vallès Oriental són els 
següents:  

 
- Línia MG52: 19 contractes de 12 mesos de durada. 
- Línia PRGC: 15 contractes de 12 mesos de durada. 
- Línia PANP: 15 contractes de 12 mesos de durada 

 
7. 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.  

 
8. 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.  

 
9. 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.  

 
10. 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.  

 
11. 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.  

 
12. 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.  

 
13. 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:  

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

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

b) 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.  

 
c) 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.  

  
14. 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.  
 

15. 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. 

 
16. 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.  

 
17. 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 la modificació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Tagamanent per 

a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i 
Formació corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven 
les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació 
i a la Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria 
anticipada per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i 
Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP, d’acord amb el redactat següent:  

 
“REUNITS 

 
D’una part, el senyor Emiliano Cordero Soria, president del Consell Comarcal, assistit per la 
secretària accidental de la corporació, la senyora Núria Caellas Puig.   
 
I, de l’altra, el senyor Ignasi Martínez Murciano, alcalde president de l’Ajuntament de 
Tagamanent, assistit per la secretària de la corporació, la senyora Maria Cristina Aliguer Miró. 
 

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.  
 
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 

 
 

MANIFESTEN 
 

1. Que el 13 de juny de 2022, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Tagamanent 
vam formalitzar el conveni per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del 
programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual 
s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i 
Formació i a la Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria 
anticipada per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les 
línies MG52, PRGC i PANP, en endavant el CONVENI.  

 
2. El 13 de juliol de 2022, registre d’entrada núm. E2022011400 del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental, l’Ajuntament de Tagamanent sol·licita una modificació per incloure el projecte 
d’assistència tècnica Fem lluir el Vallès Oriental!  en el CONVENI.  

 
D’acord amb les manifestacions exposades, les parts compareixents atorguen aquesta addenda 
de modificació del conveni que subjecten als següents  

 
 



 

 

PACTES 
 
Primer. Objecte  
 
L’objecte d’aquesta addenda és la modificació del CONVENI per incloure l’assistència tècnica 
corresponent al projecte Fem lluir el Vallès Oriental! .  
 
 
Segon. Abast de la modificació 
 
Per raó d’aquesta addenda es modifica el CONVENI per incloure l’assistència tècnica corresponent al 
projecte Fem lluir el Vallès Oriental!. Aquesta modificació no suposa un increment del nombre 
d’assistències convingudes sinó que únicament permet la possibilitat d’assistir tècnicament a 
l’AJUNTAMENT en execució del projecte sol·licitat.  
 
 
Tercer. Conservació del CONVENI  
 
Les parts del CONVENI que no hagin estat expressament modificades per raó d’aquesta addenda 
conserven plenament llur vigència.  
 
 
Quart. Vigència  
 
Aquest acord entra en vigor en la data de la seva signatura i finalitza quan ho faci el CONVENI que 
modifica.   
 
I, en senyal de conformitat les parts signen aquest acord amb l’assistència de les secretàries 
corresponents, que en donen fe.” 

 
 

2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Tagamanent.”  
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 22.18 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 30 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
22. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni amb l’Ajuntament 
de Vallgorguina per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del 
programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, 
per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del 
Programa Treball i Formació i a la Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per 
la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022, en relació amb les 
actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Promoció Econòmica i Estudis, de 13 de juliol de 2022, que 
és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 5 de juliol de 2022, el gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental, senyor Carles 

Fernández Pérez, ha emès l’informe següent: 
 



 

 

“RELACIÓ DE FETS 
 
1. L’1 de juliol de 2022, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Vallgorguina vam 

formalitzar el conveni per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del 
programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual 
s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i 
Formació i a la Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria 
anticipada per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de 
les línies MG52, PRGC i PANP, en endavant el CONVENI.  
 

2. El 31 de maig de 2022, registre d’entrada núm. E2022007515 del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, l’Ajuntament de Vallgorguina sol·licita modificar el projecte d’assistència tècnica, enlloc 
de Fem lluir el Vallès Oriental! que passi a ser El Vallès Verd.  

 
Per tot això, PROPOSO   modificar el CONVENI en el sentit següent: 
 

a) En relació amb el pacte primer del conveni, on diu:  
 
Aquest conveni té per objecte establir la relació, les obligacions, la coordinació i la 
cooperació entre el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT per a la prestació de 
l’assistència tècnica corresponent al projecte supralocal “Fem lluir el Vallès Oriental!” en el 
marc de la realització del programa Treball i Formació regulat a l’ORDRE i a la RESOLUCIÓ. 

 
Ha de dir: 
 
Aquest conveni té per objecte establir la relació, les obligacions, la coordinació i la 
cooperació entre el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT per a la prestació de 
l’assistència tècnica corresponent al projecte supralocal “El Vallès Verd” en el marc de la 
realització del programa Treball i Formació regulat a l’ORDRE i a la RESOLUCIÓ. 

 
b) En relació amb l’expositiu 11è i el pacte 2.2 del conveni, on diu:   

 
 
 

 
 

Ha de dir:  
 
 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte Durada 
Nombre 
d’assistències 

Ajuntament de Vallgorguina El Vallès Verd 12 1 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte Durada Total 

Ajuntament de Vallgorguina Fem lluir el Vallès Oriental! 12 1 



 

 

 
c) En relació amb el pacte 5.1 del conveni, on diu:  

 
 

Ajuntament / 
Entitat 

Nom del projecte Durada 
Nombre 
d'assistèncie
s sol·licitades 

Previsió del 
10% de 
cofinançament  

Previsió cost 
treballadors 

Previsió 
del cost 
vigilància 
de la salut 

Previsió 
del cost de 
formació 
de riscos 

laborals  

Previsió del cost 
de l’assegurança 
d’acord amb el 
conveni col·lectiu 

d’aplicació 

Previsió 
import 
indemnització 
per 
finalització de 
contracte 

Previsió del 
cost total  

Ajuntament de 
Vallgorguina 

Fem lluir el Vallès Oriental! 12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

 

 
Ha de dir:  
 
 

Ajuntament / 
Entitat 

Nom del projecte Durada 
Nombre 
d'assistències 
sol·licitades 

Previsió del 
10% de 
cofinançament  

Previsió cost 
treballadors 

Previsió 
del cost 
vigilància 
de la salut 

Previsió 
del cost de 
formació 
de riscos 
laborals  

Previsió del cost 
de l’assegurança 
d’acord amb el 
conveni col·lectiu 
d’aplicació 

Previsió 
import 
indemnització 
per 
finalització de 
contracte 

Previsió del 
cost total  

Ajuntament de 
Vallgorguina 

El Vallès verd 12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

 
 



 

 

 
d) En relació amb el pacte 5.4 del conveni, on diu:  

 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte 
 Previsió del total 
del cost 

 20% de la previsió del 
total del cost 

Ajuntament de Vallgorguina Fem lluir el Vallès Oriental!      22.172,12 €         4.434,42 €  

 
 
Ha de dir:  
 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte 
 Previsió del total 
del cost 

 20% de la previsió del 
total del cost 

Ajuntament de Vallgorguina El Vallès verd      22.172,12 €         4.434,42 €  

 
 

Aquestes modificacions del conveni no impliquen modificacions de pressupost.” 

 
2. El 13 de juliol de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
FONAMENTS DE DRET  

 
1. El conveni per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa 

Treball i Formació corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual 
s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i 
Formació i a la Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la 
convocatòria anticipada per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa 
Treball i Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP, formalitzat l’1 de juliol de 2022.  
 

2. L’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a 
la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC - Treball i Formació), en 
endavant l’ORDRE.  
 

3. La Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria 
anticipada per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, 
de les línies MG52, PRGC i PANP, en endavant la RESOLUCIÓ. 
 
L’article 1 de la RESOLUCIÓ disposa que aquesta té per objecte obrir la convocatòria 
anticipada per a l'any 2022, de les línies MG52, PRGC i PANP, per a la presentació de 
sol·licituds per a la concessió de les subvencions previstes en l'annex 1 de l'ORDRE.  
 
Les actuacions subvencionables, d'acord amb la base 2 de l'annex 1 de de l'Ordre 
EMT/176/2021, de 9 de setembre, són les següents: 



 

 

 
-  Actuació de contractació laboral 
 
Aquesta actuació es desenvolupa d'acord amb la base 5.1 de l'annex 1 de l'ORDRE. 
 
Els contractes tenen una durada de 12 mesos a jornada completa. 
 
-  Actuació d'acompanyament 
Aquesta actuació es desenvolupa d'acord amb la base 5.3 de l'annex 1 de l’ORDRE, i té 
caràcter obligatori. 
 
L'article 15.4 de la RESOLUCIÓ determina les hores d'acompanyament a subvencionar en 
cada projecte. 
 

4. D’acord amb el que estableix l’article 3 de la RESOLUCIÓ, poden ser entitats beneficiàries 
de les subvencions, d'acord amb la base 3.1 de l'annex 1 de l’ORDRE, les següents: els 
ajuntaments i els consells comarcals o, en el seu lloc, els seus organismes autònoms, o les 
entitats amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, desenvolupament 
local i de promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquelles que especifica l'annex 
1 de la RESOLUCIÓ. 
 

5. D’acord amb el que estableix l’article 5 de la RESOLUCIÓ, podran ser persones 
destinatàries de les subvencions les recollides a la base 6 de l'annex 1 de l’ORDRE. 

 
Per aquesta convocatòria, els requisits específics de les persones destinatàries de 
cadascuna de les línies són: 

 
-  Línia MG52 

 
Poden participar les persones de 52 anys o més que estiguin en situació d'atur inscrites com 

a demandants d'ocupació no ocupades (DONO). 
 

- Línia PRGC 
 
Poden participar les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a 

demandants d'ocupació no ocupades (DONO), destinatàries de la renda garantida de 
ciutadania. En el supòsit en què en l'àmbit territorial de l'entitat beneficiària no hi hagi 
suficients persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania que s'adeqüin al lloc 
de treball a cobrir per l'entitat beneficiària, es consideren també persones destinatàries 
d'aquesta línia, aquelles que hagin sol·licitat la prestació de la renda garantida de 
ciutadania en els sis mesos anteriors a la publicació d'aquesta Resolució. 

 
Només es pot formalitzar un contracte de treball per unitat familiar amb càrrec a aquesta 

línia. 
 

- Línia PANP 
 

Poden participar les persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no 
perceptores de prestació per desocupació. 



 

 

 
Per aquesta línia, s'entén per persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, 

les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants 
d'ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos, durant els 18 mesos anteriors a 
la data de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació. 

 
Les persones destinatàries d'aquesta Resolució, hauran de complir els requisits específics 

en el moment de la selecció, i el requisit d'estar en situació de demandants d'ocupació no 
ocupades (DONO) el dia immediatament anterior a la data d'inici de la contractació 
laboral. 

 
6. L’annex 1 de la RESOLUCIÓ estableix la distribució territorial dels contractes de treball. El 

nombre de contractes preassignats al Consell Comarcal del Vallès Oriental són els 
següents:  

 
- Línia MG52: 19 contractes de 12 mesos de durada. 
- Línia PRGC: 15 contractes de 12 mesos de durada. 
- Línia PANP: 15 contractes de 12 mesos de durada 

 
7. 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.  

 
8. 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.  

 
9. 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.  

 
10. 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.  

 
11. 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.  

 



 

 

12. 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.  

 
13. 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:  

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

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

b) 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.  

 
c) 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.  

  
14. 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.  
 

15. 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. 

 
16. 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.  

 
17. 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 amb l’Ajuntament de 

Vallgorguina per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa 
Treball i Formació corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual 
s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i 
Formació i a la Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la 



 

 

convocatòria anticipada per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball 
i Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP, d’acord amb el redactat següent:  

 
“REUNITS 

 
D’una part, el senyor Emiliano Cordero Soria, president del Consell Comarcal, assistit per la 
secretària accidental de la corporació, la senyora Núria Caellas Puig.   
 
I, de l’altra, el senyor Joan Mora Alsina, alcalde president de l’Ajuntament de Vallgorguina, assistit per 
la secretària de la corporació, la senyora Macarena Lupón Lorente. 
 

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.  
 
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 

 
 

MANIFESTEN 
 
I. Que l’1 de juliol de 2022, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Vallgorguina 

vam formalitzar el conveni per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del 
programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual 
s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i 
Formació i a la Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria 
anticipada per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de 
les línies MG52, PRGC i PANP, en endavant el CONVENI.  

 
II. El 31 de maig de 2022, registre d’entrada núm. E2022007515 del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental, l’Ajuntament de Vallgorguina sol·licita modificar el projecte d’assistència tècnica del 
CONVENI.  

 
D’acord amb les manifestacions exposades, les parts compareixents atorguen aquesta addenda de 
modificació del conveni que subjecten als següents  

 
 

PACTES 
 
Primer. Objecte  
 
L’objecte d’aquesta addenda és la modificació del projecte d’assistència tècnica que preveu el  
CONVENI.  
 
Segon. Abast de la modificació 



 

 

 
Per raó d’aquesta addenda, es modifica el CONVENI en el sentit següent: 

 
a) En relació amb el pacte primer del CONVENI, on diu:  

 
Aquest conveni té per objecte establir la relació, les obligacions, la coordinació i la cooperació entre 
el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT per a la prestació de l’assistència tècnica corresponent 
al projecte supralocal “Fem lluir el Vallès Oriental!” en el marc de la realització del programa Treball i 
Formació regulat a l’ORDRE i a la RESOLUCIÓ. 

 
Ha de dir: 
 
Aquest conveni té per objecte establir la relació, les obligacions, la coordinació i la cooperació entre 
el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT per a la prestació de l’assistència tècnica corresponent 
al projecte supralocal “El Vallès Verd” en el marc de la realització del programa Treball i Formació 
regulat a l’ORDRE i a la RESOLUCIÓ. 

 
b) En relació amb l’expositiu 11è i el pacte 2.2 del CONVENI, on diu:   

 
 

Ha de dir:  
 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte Durada 
Nombre 
d’assistències 

Ajuntament de Vallgorguina El Vallès Verd 12 1 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte Durada Total 

Ajuntament de Vallgorguina Fem lluir el Vallès Oriental! 12 1 



 

 

 
c) En relació amb el pacte 5.1 del CONVENI, on diu:  

 
 

Ajuntament / 
Entitat 

Nom del projecte Durada 
Nombre 
d'assistèncie
s sol·licitades 

Previsió del 
10% de 
cofinançament  

Previsió cost 
treballadors 

Previsió 
del cost 
vigilància 
de la salut 

Previsió 
del cost de 
formació 
de riscos 
laborals  

Previsió del cost 
de l’assegurança 
d’acord amb el 
conveni col·lectiu 
d’aplicació 

Previsió 
import 
indemnització 
per 
finalització de 
contracte 

Previsió del 
cost total  

Ajuntament de 
Vallgorguina 

Fem lluir el Vallès Oriental! 12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

 
 
Ha de dir:  
 
 

Ajuntament / 
Entitat 

Nom del projecte Durada 
Nombre 
d'assistències 
sol·licitades 

Previsió del 
10% de 
cofinançament  

Previsió cost 
treballadors 

Previsió 
del cost 
vigilància 
de la salut 

Previsió 
del cost de 
formació 
de riscos 
laborals  

Previsió del cost 
de l’assegurança 
d’acord amb el 
conveni col·lectiu 
d’aplicació 

Previsió 
import 
indemnització 
per 
finalització de 
contracte 

Previsió del 
cost total  

Ajuntament de 
Vallgorguina 

El Vallès verd 12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

 
 



 
 
 

 

 

d) En relació amb el pacte 5.4 del CONVENI, on diu:  
 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte 
 Previsió del total 
del cost 

 20% de la previsió del 
total del cost 

Ajuntament de Vallgorguina Fem lluir el Vallès Oriental!      22.172,12 €         4.434,42 €  

 
 
Ha de dir:  

 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte 
 Previsió del total 
del cost 

 20% de la previsió del 
total del cost 

Ajuntament de Vallgorguina El Vallès verd      22.172,12 €         4.434,42 €  

 
 
Tercer. Conservació del CONVENI  
 
El redactat del CONVENI que no hagi estat expressament modificat per raó d’aquesta addenda 
conserva plenament llur vigència.  
 
Quart. Vigència  
 
Aquest acord entra en vigor en la data de la seva signatura i finalitza quan ho faci el CONVENI que 
modifica.   
 
I, en senyal de conformitat les parts signen aquest acord amb l’assistència de les secretàries 
corresponents, que en donen fe.” 

 

 
2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Vallgorguina.” 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 22.52 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 30 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
23. Aprovar les Bases reguladores del Premi LISMIVO a empreses per a la inserció 
laboral de persones amb diversitat funcional de la comarca del Vallès Oriental i per a 
la responsabilitat social corporativa corresponent a l’any 2021 i llur convocatòria. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Promoció Econòmica i Estudis, de 13 de juliol de 2022, que 
és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 7 de juliol de 2022, el senyor Carles Fernández Pérez, gerent, ha emès l’informe 

següent: 
 
“ 



 
 
 

 

 

1. L’any 2004, el Consell Comarcal es va marcar com una de les línies prioritàries treballar i 
potenciar la integració laboral de les persones amb discapacitat, a més d’altres col·lectius amb 
dificultats especials d’integració. En aquest sentit, es va plantejar una intervenció conjunta entre 
les àrees de Promoció Econòmica i la de Polítiques Socials; paral·lelament, des del Pacte 
Territorial per l’Ocupació del Vallès Oriental també es va començar a treballar per a la inserció 
laboral de col·lectius en risc d’exclusió social. 

 
2. D’aquesta primera trobada, va sortir una comissió de treball impulsada pel Consell Comarcal, 

de la qual sorgeix la Comissió per a la Inserció Laboral de Persones amb Discapacitat, formada 
pels CET’s de la comarca, APADIS i APINDEP. 

 
Però no només es va comptar amb les entitats de discapacitats, també els agents del Pacte 
Territorial per l’Ocupació del Vallès Oriental eren informats periòdicament de les activitats dutes 
a terme i podien fer les seves aportacions en el marc de les reunions de tècnics d’aquest 
programa. 
 
L’any 2008 la comissió va passar a denominar-se Xarxa Lismivo, atès que el número d’entitats 
que la formaven, el constant intercanvi d’informació entre elles, el coneixement mutu de les 
mateixes i la realització conjunta mitjançant consens d’activitats, ens van dur a canviar la 
denominació de Comissió pel de Xarxa. En aquest moment, ja estaven incloses les entitats que 
atenen persones amb capacitat intel·lectual limitada (CIL), persones amb discapacitat derivada 
de TSM (trastorn en salut mental) i les entitats que atenen persones amb una discapacitat física. 

 
3. L’any 2010 es va constituir la Taula Territorial – Xarxa LISMIVO, on a part de les entitats 

especialitzades es van incorporar els sindicats, les oficines de Treball de la Generalitat, els 
serveis locals dels ajuntaments i les associacionsd’empresaris. 
 

4. El 21 de novembre de 2012, la Comissió de Govern del Consell Comarcal va aprovar el 
Protocol general de la creació de la Xarxa LISMIVO del VallèsOriental. 

 
5. L’any 2016, una de les actuacions proposades en el marc de la Xarxa LISMIVO va se la 

creació dels premis LISMIVO d’inserció laboral de persones amb discapacitat. Aquests premis 
tenen com a objectiu distingir a les empreses ordinàries amb centre de treball a la comarca del 
Vallès Oriental que garanteixin el dret a la igualtat d’oportunitats i de tracte de les persones amb 
discapacitat a través de l’accés a l’ocupació i es va dur a terme la primera edició del premis. 

 
 

6. S’elaboren unes noves bases per a convocar els premis LismiVO 2021, que són les següents: 
 

Bases reguladores del Premi LISMIVO a empreses per a la inserció laboral de persones amb diversitat 
funcional de la comarca del Vallès Oriental i per a la responsabilitat social corporativa corresponent a l’any 
2021 

 
Article 1 Objecte 

 
L’objecte d’aquest premi és distingir a les empreses amb centre de treball a la comarca del Vallès Oriental 
que garanteixin el dret a la igualtat d’oportunitats i de tracte de les persones amb diversitat funcional a 
través de l’accés a l’ocupació. Així mateix, s’inclouen criteris de responsabilitat social corporativa. 

 
Article 2 Empreses beneficiàries 

 
Poden ser beneficiaries d’aquest premi, exclusivament, les societats de capital o les cooperatives amb 
centre de treball a la comarca del Vallès Oriental i amb contractes de treball de persones amb diversitat 
funcional en l’esmentat centre de treball. 
 
No poden ser beneficiaries d’aquest premi les empreses que siguin Centres Especial de Treball (CET) ni 
Empreses d’Inserció laboral. 

 
Article 3 Criteris de concessió 

 
1. Els criteris per a la concessió del premi són els següents: 



 
 
 

 

 

 
a) Pel que fa a les empreses obligades a complir la quota de reserva de llocs de treball per a persones 

amb diversitat funcional, persones amb discapacitat, prevista al Text refós  de la Llei general de drets 
de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 
29 de novembre, el nombre de contractes laborals amb persones amb diversitat funcional en el centre 
de treball ubicat al Vallès Oriental d’acord amb el detall següent: 

 
1. Un 2% sobre la plantilla total del centre de treball: 0 punts. 
2. Més d’un 2% fins el 3% sobre la plantilla total del centre de treball: 2 punts. 
3. Més del 3% sobre la plantilla total del centre de treball: 4 punts. 

 
Aquests punts no són acumulatius. 

 
b) Pel que fa a les empreses que no resten obligades a complir la quota de reserva de llocs de treball per 

a persones amb diversitat funcional, persones amb discapacitat, prevista  al Text refós de la Llei 
general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social aprovat pel Reial decret 
legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, el nombre de contractes laborals amb persones amb discapacitat 
en el centre de treball ubicat al Vallès Oriental, d’acord amb el detall següent: 
 
1. Entre un 1% i un 2% sobre la plantilla total del centre de treball: 2 punts. 
2. Més d’un 2% sobre la plantilla total del centre de treball: 4 punts. 

 
c) Empreses titulars d’un o més contractes de treball amb dones amb un reconeixement del grau de 

discapacitat emès per l’òrgan competent igual o superior al 33% al centre de treball del Vallès Oriental: 
 

1. Un o dos contractes: 1 punt 
2. Tres o més contractes: 2 punts 

 
d) Empreses titulars d’un o més contractes de treball amb persones amb diversitat funcional en les 

franges d’edat al centre de treball del Vallès Oriental, següents: 
 

1. Fins a 30 anys: 2 punts. 
2. Entre 31 i 44 anys: 1 punt. 
3. 45 anys o més: 2 punts. 

 
Aquests punts són acumulatius. 

 

e) Empreses titulars de contractes de treball indefinits amb persones amb diversitat funcional al centre de 
treball del Vallès Oriental: 

 
1. Un o dos contractes: 1 punt 
2. Tres o més contractes: 2 punts 

 
f) Empreses titulars de contractes de treball a jornada complerta amb persones amb diversitat funcional 

al centre de treball del Vallès Oriental: 
 

1. Un o dos contractes: 1 punt 
2. Tres o més contractes: 2 punts 

 
g) Empreses titulars de contracte de treball a mitja jornada amb persones amb diversitat funcional al 

centre de treball del Vallès Oriental: 
 

1. Un o dos contractes: 1 punt 
2. Tres o més contractes: 2 punts 

 
h) Empreses titulars de contracte de treball de foment de l’ocupació de persones amb diversitat funcional 

al centre de treball del Vallès Oriental: 
 

1. Un o dos contractes: 1 punt 
2. Tres o més contractes: 2 punts 

 
i) Empreses titulars de contractes de treball de 4 anys o més d’antiguitat amb persones amb diversitat 

funcional al centre de treball del Vallès Oriental: 
 

1. Un o dos contractes: 1 punt 



 
 
 

 

 

2. Tres o més contractes: 2 punts 
 

j) Empreses titulars de contractes de treball amb persones amb diversitat funcional amb especials 
dificultats al centre de treball del Vallès Oriental: 

 
      “Als efectes d’aquest premi, s’entén per persones amb diversitat funcional amb especials dificultats, 

aquelles amb una discapacitat mental, física o sensorial amb un reconeixement del grau de 
discapacitat emès per l’òrgan competent igual o superior al 33%, pel que fa a la discapacitat 
mental, i igual o superior al 65% pel que fa a les discapacitats físiques o sensorials.” 

 
1. Un o més contractes amb persones amb el 65% o més de discapacitat física o sensorial: 1 punt 
2. Un o més contractes amb persones amb el 33% o més de discapacitat mental: 2 punts 

 
k) Empreses que adquireixen productes o serveis a centres especials d’ocupació o que col·laboren amb 

entitats per a la inclusió laboral de les persones amb diversitat funcional: 
 

1. Empreses que adquireixen productes o serveis a centres especials d’ocupació d’entitats que no 
formen part de la Xarxa LismiVO o que col·laboren amb entitats que tinguin per objecte la inclusió 
laboral de les persones amb diversitat funcional que no formin part de la Xarxa LismiVO: 1 punt 

 
2. Empreses que adquireixen productes o serveis a centres especials d’ocupació d’entitats de la 

Xarxa LismiVO o que col·laboren amb entitats que formen part de la Xarxa LismiVO: 2 punts 
 

Aquests punts són acumulatius 
 

l) Empreses que hagin acollit una o més persones amb diversitat funcional en règim de pràctiques al 
centre de treball del Vallès Oriental: 

 
1. Una o més persones en règim de pràctiques: 1 punt. 
2. Una o més persones que haguessin estat en règim de pràctiques a l’empresa amb qui 

posteriorment l’empresa hagi formalitzat un contracte de treball diferent al contracte formatiu: 2 
punts. 

 
m) Altres mesures que hagi adoptat l’empresa per a fomentar la inserció laboral de les persones amb 

diversitat funcional. 
 

1. Formació als treballadors de l’empresa en temes d’inserció laboral i/o de riscos laborals: 1 punt. 
2. Xerrades de sensibilització sobre la inserció laboral i/o de responsabilitat social corporativa: 1 

punt. 
3. Participació de les persones amb diversitat funcional a les formacions: 1 punt. 

 
Aquests punts són acumulatius. 

 
n) Empreses que tinguin contractada l’electricitat amb proveïdors que garanteixin un baix impacte 

ambiental en la producció, d’acord amb el quadre següent: 
 

Etiqueta 
assignada 
per
 le
s 
emissions 
de CO2 

Etiqueta assignada per la producció de residus radioactius d’alta activitat 

A B C D E F G 

A 2,75 
punts 

2,50 
punts 

2,25 punts 2 punts 1,75 
punts 

1,50 
punts 

1,25 
punts 

B 2,50 
punts 

2,25 punts 2 punts 1,75 punts 1,50 
punts 

1,25 
punts 

1 punt 

C 2,25 
punts 

2 punts 1,75 punts 1,50 
punts 

1,25 
punts 

1 punt 0,75 
punts 

D 2 punts 1,75 punts 1,50 
punts 

1,25 punts 1 punt 0,75 
punts 

0,50 
punts 

E 1,75 
punts 

1,50 
punts 

1,25 punts 1 punts 0,75 
punts 

0,50 
punts 

0,25 
punts 

F 0,50 0,25 punts 0 punts 0 punts 0 punts 0 punts 0 punts 



 
 
 

 

 

punts 

G 0 punts 0 punts 0 punts 0 punts 0 punts 0 punts 0 punts 

 
o) Empreses que disposin de vehicles de baixes emissions, d’acord amb el quadre següent: 

 

Percentatge de la 
flota de l’empresa 

Etiqueta 

ZERO ECO 

Més del 50% 2,50 punts 2 punts 

Entre el 25% i 
50%, 
ambdós inclosos 

2 punts 1,50 punts 

Entre el 10% i e 
24,99%,
 ambdó
s inclosos 

 
1,50 punts 

 
1 punt 

>0 i <10% 1 punt 0,50 punts 

0% 0 punts 0 punts 

 
Aquests punts no són acumulatius. Les empreses tan sols poden optar a la puntuació d’una de les 
opcions de puntuació del quadre transcrit amb anterioritat, essent la valorada aquella que tingui major 
puntuació. 

 
p) Empreses que disposin d’un sistema de gestió ambiental certificat EMAS o ISO 14001: 0,75 punts 

 
q) Empreses que tingui alguna font de generació d'energia pròpia: 0,75 punts 

 
2. Tots els criteris a valorar es tindran en compte amb relació a l’any 2021. 

 
Article 4 El premi 

 
1. Les empreses que obtinguin una puntuació igual o superior a 12 punts de la suma del conjunt dels 

criteris dels apartats a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) i k) esmentats en l’article precedent obtindran el 
distintiu LISMIVO. 

 
2. Així mateix, l’empresa que obtingui la major puntuació de la suma del conjunt dels criteris esmentats en 

l’article 3.1 precedent obtindrà el guardó “La dona d’aigua” i gaudirà d’un publireportatge a la premsa 
comarcal. 

 
3. Els premis no tenen dotació econòmica. 

 
 

Article 5 Presentació de sol·licituds 

 
Les sol·licituds es poden presentar en el termini de 15 dies naturals, des de l’endemà de la publicació en 

el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de la convocatòria del Premi, en el registre electrònic del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental mitjançant el tràmit de la instància genèrica que trobareu en l’enllaç 
següent: 
https://www.vallesoriental.cat/el-consell/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions/-instancia-generica.html 
Per a poder valorar la sol·licitud, en la instància presentada s’hi haurà d’adjuntar el formulari emplenat que 
us podeu descarregar del web     següent: 

(nom i cognoms)..........................................................., com a (càrrec/condició per raó del qual 
actua)...............................................................de 
l’entitat...................................................................................................................... 

(nom de l’empresa)........................................................................................en endavant l’EMPRESA, amb 
NIF núm. ................................................, domicili social 
a...............................................................................(incloure   l’adreça),   número 
.........................,del municipi de...................................................................................... 
Telèfon........................................... adreça electrònica.................................................. 

 
Amb relació a les dades corresponents a l’any 2021 de l’EMPRESA, DECLARO de forma responsable que: 

 
 L’EMPRESA té centre de treball a la comarca del Vallès Oriental, ubicada a 

.........................................................................................................................................(in 



 
 
 

 

 

cloure l’adreça), número..................., del municipi
 de 
....................................................................................... 

 
a)  L’EMPRESA està obligada a complir la quota de reserva de llocs de treball per a persones amb 

discapacitat prevista al Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i 
la seva inclusió social aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre: 

 

 Sí. 

 No. 
b) En el centre de treball ubicat al Vallès Oriental de l’EMPRESA, el nombre de contractes laborals 

amb persones amb discapacitat és el següent: 
 

 Entre un 1% i un 2% sobre la plantilla total del centre de treball. 

 Més d’un 2% fins el 3% sobre la plantilla total del centre de treball. 

 Més del 3% sobre la plantilla total del centre de treball. 
 
 

c) L’EMPRESA és titular de contractes de treball amb dones amb un reconeixement del grau de 
discapacitat emès per l’òrgan competent igual o superior al 33% al centre de treball del Vallès 
Oriental: 

 

 No és titular. 

 Si és titular d’un o dos contractes. 

 Si és titular de tres o més contractes. 
 

d) L’EMPRESA és titular d’un o més contractes de treball amb persones amb diversitat funcional en 
les franges d’edat al centre de treball del Vallès Oriental, següents: 

 

 Fins a 30 anys. 

 Entre 31 i 44 anys. 

 45 anys o més. 
 

(Es pot marcar més d’una casella, si és el cas) 
 

e) L’EMPRESA és titular de contractes de treball indefinits amb persones amb diversitat funcional al 
centre de treball del Vallès Oriental. 

 

 No és titular. 

 Si és titular d’un o dos contractes. 

 Si és titular de tres o més contractes. 
 

f) L’EMPRESA és titular de contractes de treball a jornada complerta amb persones amb diversitat 
funcional al centre de treball del Vallès Oriental. 

 

 No és titular. 

 Si és titular d’un o dos contractes. 

 Si és titular de tres o més contractes. 
 

g) L’EMPRESA és titular de contractes de treball a mitja jornada amb persones amb diversitat 
funcional al centre de treball del Vallès Oriental: 

 

 No és titular. 

 Si és titular d’un o dos contractes. 

 Si és titular de tres o més contractes 
 

h) L’EMPRESA és titular de contractes de treball de foment de l’ocupació de persones amb 
diversitat funcional al centre de treball del Vallès Oriental: 

 

 No és titular. 



 
 
 

 

 

 Si és titular d’un o dos contractes. 

 Si és titular de tres o més contractes 
 

i) L’EMPRESA és titular de contractes de treball de 4 anys o més d’antiguitat amb persones amb 
diversitat funcional al centre de treball del Vallès Oriental. 

 

 No és titular. 

 Si és titular d’un o dos contractes. 

 Si és titular de tres o més contractes. 
 

j) L’EMPRESA és titular de contractes de treball amb persones amb diversitat funcional amb 
especials dificultats al centre de treball del Vallès Oriental. 

 

 No és titular de cap contracte. 

 Sí es titular d’un o més contractes amb persones amb el 65% o més de discapacitat física o 
sensorial. 

 Sí es titular d’un o més contractes amb persones amb el 33% o més de discapacitat mental. 
 

 
k) L’EMPRESA adquireix productes o serveis a centres especials d’ocupació o col·labora amb 

entitats per a la inclusió laboral de les persones amb diversitat funcional: 
 

 No. 

 Sí, l’EMPRESA adquireix productes o serveis a centres especials d’ocupació d’entitats que no 
formen part de la Xarxa LismiVO o col·labora amb entitats que tenen per objecte la inclusió 
laboral de les persones amb diversitat funcional que no formen part de la Xarxa Lismivo. 

 Sí, l’EMPRESA adquireix productes o serveis a centres especials d’ocupació d’entitats de la 
Xarxa LismiVO o col·labora amb entitats que formen part de la Xarxa LismiVO 

 
(Es pot marcar més d’una casella, si és el cas) 

 
l) L’EMPRESA  ha  acollit  una  o  més  persones amb diversitat funcional en règim de pràctiques 

al centre de treball del Vallès Oriental: 
 

 No. 

 Sí, una o més persones en règim de pràctiques. 

 Sí, una o més persones que haguessin estat en règim de pràctiques a l’EMPRESA amb qui 
posteriorment l’EMPRESA hagi formalitzat un contracte de treball diferent al contracte 
formatiu. 

 
m) L’EMPRESA adopta altres mesures per a fomentar la inserció laboral de les persones amb 

diversitat funcional, següents: 
 

 Sí, formació als treballadors de l’empresa en temes d’inserció laboral i/o de riscos laborals. 

 Sí, xerrades de sensibilització sobre la inserció laboral i/o de responsabilitat social 
corporativa. 

 Sí, participació de les persones amb diversitat funcional a les formacions. 

 No ofereix cap de les mesures anteriors. 
 

n) L’EMPRESA té contractada l’electricitat amb proveïdors segons el detall següent: 
 

Etiqueta 
assignada 
per les 
emissions 
de CO2 

Etiqueta assignada per la producció de residus radioactius d’alta activitat 

A B C D E F G 

A        

B        

C        

D        



 
 
 

 

 

E        

F        

G        

 
(Marqueu amb una X una sola opció) 

 
o) L’EMPRESA disposa de vehicles de baixes emissions: 

 

 No en disposa. 

 Si, l’EMPRESA disposa d’una  flota de  vehicles, dels quals  tenen etiqueta ZERO i 
tenen etiqueta ECO. 

 
p) L’EMPRESA disposa d’un sistema de gestió ambiental certificat EMAS o ISO 14001: 

 

 Sí. 

 No. 
 

q) L’EMPRESA té alguna font de generació d'energia pròpia 
 

 Sí. 

 No. 
Article 6 Procediment de valoració i atorgament 

 
1. La valoració de les sol·licituds les du a terme un jurat del qual en formen part les persones següents: 

 
a) President/a: El/la President/a del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
b) Vocal: El/la conseller/a de l'Àrea de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
c) Vocal: Un/a representant de l’entitat Intress 
d) Vocal: Un/a representant de l’entitat COCARMI  
e) Vocal: Un/a representant de l’entitat Viver de Bell-lloc 
f) Vocal: Un/a representant de l’entitat PIMEC 
g) Vocal: Jordi Dueso Almirall de Canal Terrassa, Motivat de les arts de comunicació, Apassionat del 
teatre, Provocador social, Defensor dels Drets humans i Activista moral. 
h) Secretari/a: Un/a tècnic/a de l'Àrea de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental. 
2. Un cop feta la valoració de les sol·licituds per part del Jurat, es requerirà a les empreses proposades 

per a l’atorgament dels premis que acreditin les circumstàncies que determini el Jurat en un termini 
màxim de 10 dies hàbils. En el cas que transcorregut aquest termini no s’aporti la documentació es 
considerarà que l’empresa ha desistit de la seva sol·licitud i es requerirà la documentació a la següent 
empresa per ordre de puntuació. 

 
3. El jurat comprova la documentació aportada per les empreses sol·licitants i si aquesta correspon a les 

circumstàncies valorades proposa a la Presidència del Consell  Comarcal del Vallès Oriental 
l’atorgament dels premis. 

 
4. La Presidència del Consell Comarcal atorga els premis LismiVO a empreses per a la inserció laboral 

de persones amb diversitat funcional i per a la responsabilitat social corporativa corresponent a l’any 
2021 . 

 
Article 7 Incompatibilitats 

 
1. Les entitats, empreses, fundacions, cooperatives o qualsevol altre membre de la xarxa LISMIVO no 

poden optar als premis regulats en aquestes Bases. 
 

2. Les empreses que hagin estat premiades en qualsevol de les dues edicions anteriors no poden 
presentar-se a l’actual convocatòria. 

 
Article 8 Definicions 

 
Per persones amb diversitat funcional s’ha d’entendre la definició de persones amb discapacitat prevista al 
Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social aprovat pel 
Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre. 

 



 
 
 

 

 

Article 9 Resolució de dubtes i llacunes 

 
El president del Consell Comarcal resol els dubtes i les llacunes d’aquestes Bases. 

 
Per tant, PROPOSO:    
 

1. Aprovar les bases i convocar els premis LismiVO2021 
2. Publicar les bases dels premis LismiVO2021.” 

 
2. El 13 de juliol de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 14.2 q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat 
mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que fa a la competència del Ple 
per adoptar aquest acord, de conformitat amb el qual correspon 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: 

 
1. Aprovar les Bases reguladores del Premi LISMIVO a empreses per a la inserció laboral 

de persones amb diversitat funcional de la comarca del Vallès Oriental i per a la 
responsabilitat social corporativa corresponent a l’any 2021 i llur convocatòria, d’acord 
amb el redactat següent:  

 
“Bases reguladores del Premi LISMIVO a empreses per a la inserció laboral de persones amb 
diversitat funcional de la comarca del Vallès Oriental i per a la responsabilitat social corporativa 
corresponent a l’any 2021 

 
Article 1 Objecte 

 
L’objecte d’aquest premi és distingir a les empreses amb centre de treball a la comarca del 
Vallès Oriental que garanteixin el dret a la igualtat d’oportunitats i de tracte de les persones amb 
diversitat funcional a través de l’accés a l’ocupació. Així mateix, s’inclouen criteris de 
responsabilitat social corporativa. 

 
Article 2 Empreses beneficiàries 

 
Poden ser beneficiaries d’aquest premi, exclusivament, les societats de capital o les 
cooperatives amb centre de treball a la comarca del Vallès Oriental i amb contractes de treball 
de persones amb diversitat funcional en l’esmentat centre de treball. 

 
No poden ser beneficiaries d’aquest premi les empreses que siguin Centres Especial de Treball 
(CET) ni Empreses d’Inserció laboral. 

 
Article 3 Criteris de concessió 

 
1. Els criteris per a la concessió del premi són els següents: 

 
a) Pel que fa a les empreses obligades a complir la quota de reserva de llocs de treball per a 

persones amb diversitat funcional, persones amb discapacitat, prevista al Text refós  de la 
Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social aprovat pel 
Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, el nombre de contractes laborals amb 



 
 
 

 

 

persones amb diversitat funcional en el centre de treball ubicat al Vallès Oriental d’acord 
amb el detall següent: 

 
1. Un 2% sobre la plantilla total del centre de treball: 0 punts. 
2. Més d’un 2% fins el 3% sobre la plantilla total del centre de treball: 2 punts. 
3. Més del 3% sobre la plantilla total del centre de treball: 4 punts. 

 
Aquests punts no són acumulatius. 

 
b) Pel que fa a les empreses que no resten obligades a complir la quota de reserva de llocs de 

treball per a persones amb diversitat funcional, persones amb discapacitat, prevista  al Text 
refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social 
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, el nombre de contractes 
laborals amb persones amb discapacitat en el centre de treball ubicat al Vallès Oriental, 
d’acord amb el detall següent: 
 
1. Entre un 1% i un 2% sobre la plantilla total del centre de treball: 2 punts. 
2. Més d’un 2% sobre la plantilla total del centre de treball: 4 punts. 

 
c) Empreses titulars d’un o més contractes de treball amb dones amb un reconeixement del 

grau de discapacitat emès per l’òrgan competent igual o superior al 33% al centre de treball 
del Vallès Oriental: 

 
1. Un o dos contractes: 1 punt 
2. Tres o més contractes: 2 punts 

 
d) Empreses titulars d’un o més contractes de treball amb persones amb diversitat funcional en 

les franges d’edat al centre de treball del Vallès Oriental, següents: 
 

1. Fins a 30 anys: 2 punts. 
2. Entre 31 i 44 anys: 1 punt. 
3. 45 anys o més: 2 punts. 

 
Aquests punts són acumulatius. 

 
e) Empreses titulars de contractes de treball indefinits amb persones amb diversitat funcional al 

centre de treball del Vallès Oriental: 
 

1. Un o dos contractes: 1 punt 
2. Tres o més contractes: 2 punts 

 
f) Empreses titulars de contractes de treball a jornada complerta amb persones amb diversitat 

funcional al centre de treball del Vallès Oriental: 
 

1. Un o dos contractes: 1 punt 
2. Tres o més contractes: 2 punts 

 
g) Empreses titulars de contracte de treball a mitja jornada amb persones amb diversitat 

funcional al centre de treball del Vallès Oriental: 
 

1. Un o dos contractes: 1 punt 
2. Tres o més contractes: 2 punts 

 
h) Empreses titulars de contracte de treball de foment de l’ocupació de persones amb diversitat 

funcional al centre de treball del Vallès Oriental: 
 

1. Un o dos contractes: 1 punt 
2. Tres o més contractes: 2 punts 

 



 
 
 

 

 

i) Empreses titulars de contractes de treball de 4 anys o més d’antiguitat amb persones amb 
diversitat funcional al centre de treball del Vallès Oriental: 

 
1. Un o dos contractes: 1 punt 
2. Tres o més contractes: 2 punts 

 
j) Empreses titulars de contractes de treball amb persones amb diversitat funcional amb 

especials dificultats al centre de treball del Vallès Oriental: 
 

      “Als efectes d’aquest premi, s’entén per persones amb diversitat funcional amb especials 
dificultats, aquelles amb una discapacitat mental, física o sensorial amb un 
reconeixement del grau de discapacitat emès per l’òrgan competent igual o superior al 
33%, pel que fa a la discapacitat mental, i igual o superior al 65% pel que fa a les 
discapacitats físiques o sensorials.” 

 
1. Un o més contractes amb persones amb el 65% o més de discapacitat física o sensorial: 

1 punt 
2. Un o més contractes amb persones amb el 33% o més de discapacitat mental: 2 punts 

 
k) Empreses que adquireixen productes o serveis a centres especials d’ocupació o que 

col·laboren amb entitats per a la inclusió laboral de les persones amb diversitat funcional: 
 

1. Empreses que adquireixen productes o serveis a centres especials d’ocupació d’entitats 
que no formen part de la Xarxa LismiVO o que col·laboren amb entitats que tinguin per 
objecte la inclusió laboral de les persones amb diversitat funcional que no formin part de 
la Xarxa LismiVO: 1 punt 

 
2. Empreses que adquireixen productes o serveis a centres especials d’ocupació d’entitats 

de la Xarxa LismiVO o que col·laboren amb entitats que formen part de la Xarxa 
LismiVO: 2 punts 

 
Aquests punts són acumulatius 

 
l) Empreses que hagin acollit una o més persones amb diversitat funcional en règim de 

pràctiques al centre de treball del Vallès Oriental: 
 

1. Una o més persones en règim de pràctiques: 1 punt. 
2. Una o més persones que haguessin estat en règim de pràctiques a l’empresa amb qui 

posteriorment l’empresa hagi formalitzat un contracte de treball diferent al contracte 
formatiu: 2 punts. 

 
m) Altres mesures que hagi adoptat l’empresa per a fomentar la inserció laboral de les persones 

amb diversitat funcional. 
 

1. Formació als treballadors de l’empresa en temes d’inserció laboral i/o de riscos laborals: 
1 punt. 

2. Xerrades de sensibilització sobre la inserció laboral i/o de responsabilitat social 
corporativa: 1 punt. 

3. Participació de les persones amb diversitat funcional a les formacions: 1 punt. 
 

Aquests punts són acumulatius. 
 

n) Empreses que tinguin contractada l’electricitat amb proveïdors que garanteixin un baix 
impacte ambiental en la producció, d’acord amb el quadre següent: 

 

Etiqueta Etiqueta assignada per la producció de residus radioactius d’alta activitat 



 
 
 

 

 

assignada 
per les 
emissions 
de CO2 

A B C D E F G 

A 2,75 punts 2,50 punts 2,25 punts 2 punts 1,75 
punts 

1,50 punts 1,25 punts 

B 2,50 punts 2,25 punts 2 punts 1,75 punts 1,50 
punts 

1,25 punts 1 punt 

C 2,25 punts 2 punts 1,75 punts 1,50 punts 1,25 
punts 

1 punt 0,75 punts 

D 2 punts 1,75 punts 1,50 punts 1,25 punts 1 punt 0,75 punts 0,50 punts 

E 1,75 punts 1,50 punts 1,25 punts 1 punts 0,75 
punts 

0,50 punts 0,25 punts 

F 0,50 punts 0,25 punts 0 punts 0 punts 0 punts 0 punts 0 punts 

G 0 punts 0 punts 0 punts 0 punts 0 punts 0 punts 0 punts 

 
o) Empreses que disposin de vehicles de baixes emissions, d’acord amb el quadre següent: 

 
Percentatge de la flota 
de l’empresa 

Etiqueta 

ZERO ECO 

Més del 50% 2,50 punts 2 punts 

Entre el 25% i 50%, 
ambdós inclosos 

2 punts 1,50 punts 

Entre el 10% i el 24,99% 
, ambdós inclosos 

1,50 punts 1 punt 

>0 i <10% 1 punt 0,50 punts 

0% 0 punts 0 punts 

 
Aquests punts no són acumulatius. Les empreses tan sols poden optar a la puntuació d’una 
de les opcions de puntuació del quadre transcrit amb anterioritat, essent la valorada aquella 
que tingui major puntuació. 

 
p) Empreses que disposin d’un sistema de gestió ambiental certificat EMAS o ISO 14001: 0,75 

punts 
 

q) Empreses que tingui alguna font de generació d'energia pròpia: 0,75 punts 
 

2. Tots els criteris a valorar es tindran en compte amb relació a l’any 2021. 
 

Article 4 El premi 
 

1. Les empreses que obtinguin una puntuació igual o superior a 12 punts de la suma del 
conjunt dels criteris dels apartats a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) i k) esmentats en l’article 
precedent obtindran el distintiu LISMIVO. 

 
2. Així mateix, l’empresa que obtingui la major puntuació de la suma del conjunt dels criteris 

esmentats en l’article 3.1 precedent obtindrà el guardó “La dona d’aigua” i gaudirà d’un 
publireportatge a la premsa comarcal. 

 
3. Els premis no tenen dotació econòmica. 

 
Article 5 Presentació de sol·licituds 

 
Les sol·licituds es poden presentar en el termini de 15 dies hàbils, des de l’endemà de la 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de la convocatòria del Premi, en el 
registre electrònic del Consell Comarcal del Vallès Oriental mitjançant el tràmit de la instància 
genèrica que trobareu en l’enllaç següent: 
 
https://www.seu-e.cat/ca/web/ccvallesoriental/tramits-i-gestions/-/tramits/tramit/11500130?p_auth=YbFr3QqM 



 
 
 

 

 

 
Per a poder valorar la sol·licitud, en la instància presentada s’hi haurà d’adjuntar el formulari 
emplenat que us podeu descarregar del web del Consell Comarcal del Vallès Oriental,  

 
(nom i cognoms)..........................................................., com a (càrrec/condició per raó del 
qual actua) .............................................. de ’entitat...................................................... (nom 
de l’empresa)................................................................. en endavant l’EMPRESA, amb NIF 
núm. ..........................., domicili social a .......................................................... (incloure 
l’adreça), número ...................., del municipi de ............................................. 
Telèfon........................................... adreça electrònica.................................................. 

 
 

Amb relació a les dades corresponents a l’any 2021 de l’EMPRESA, DECLARO de forma 
responsable que: 

 
L’EMPRESA té centre de treball a la comarca del Vallès Oriental, ubicada a 
................................................... (incloure l’adreça), número..................., del municipi de 
................................... 

 
a) L’EMPRESA està obligada a complir la quota de reserva de llocs de treball per a 

persones amb discapacitat prevista al Text refós de la Llei general de drets de les 
persones amb discapacitat i la seva inclusió social aprovat pel Reial decret legislatiu 
1/2013, de 29 de novembre: 

 

 Sí. 

 No. 
 

b) En el centre de treball ubicat al Vallès Oriental de l’EMPRESA, el nombre de contractes 
laborals amb persones amb discapacitat és el següent: 

 

 Entre un 1% i un 2% sobre la plantilla total del centre de treball. 

 Més d’un 2% fins el 3% sobre la plantilla total del centre de treball. 

 Més del 3% sobre la plantilla total del centre de treball. 
 

c) L’EMPRESA és titular de contractes de treball amb dones amb un reconeixement del 
grau de discapacitat emès per l’òrgan competent igual o superior al 33% al centre de 
treball del Vallès Oriental: 

 

 No és titular. 

 Si és titular d’un o dos contractes. 

 Si és titular de tres o més contractes. 
 

d) L’EMPRESA és titular d’un o més contractes de treball amb persones amb diversitat 
funcional en les franges d’edat al centre de treball del Vallès Oriental, següents: 

 

 Fins a 30 anys. 

 Entre 31 i 44 anys. 

 45 anys o més. 
 

(Es pot marcar més d’una casella, si és el cas) 
 

e) L’EMPRESA és titular de contractes de treball indefinits amb persones amb diversitat 
funcional al centre de treball del Vallès Oriental. 

 

 No és titular. 

 Si és titular d’un o dos contractes. 

 Si és titular de tres o més contractes. 



 
 
 

 

 

 
f) L’EMPRESA és titular de contractes de treball a jornada complerta amb persones amb 

diversitat funcional al centre de treball del Vallès Oriental. 
 

 No és titular. 

 Si és titular d’un o dos contractes. 

 Si és titular de tres o més contractes. 
 

g) L’EMPRESA és titular de contractes de treball a mitja jornada amb persones amb 
diversitat funcional al centre de treball del Vallès Oriental: 

 

 No és titular. 

 Si és titular d’un o dos contractes. 

 Si és titular de tres o més contractes 
 

h) L’EMPRESA és titular de contractes de treball de foment de l’ocupació de persones 
amb diversitat funcional al centre de treball del Vallès Oriental: 

 

 No és titular. 

 Si és titular d’un o dos contractes. 

 Si és titular de tres o més contractes 
 

i) L’EMPRESA és titular de contractes de treball de 4 anys o més d’antiguitat amb 
persones amb diversitat funcional al centre de treball del Vallès Oriental. 

 

 No és titular. 

 Si és titular d’un o dos contractes. 

 Si és titular de tres o més contractes. 
 

j) L’EMPRESA és titular de contractes de treball amb persones amb diversitat funcional 
amb especials dificultats al centre de treball del Vallès Oriental. 

 

 No és titular de cap contracte. 

 Sí es titular d’un o més contractes amb persones amb el 65% o més de discapacitat 
física o sensorial. 

 Sí es titular d’un o més contractes amb persones amb el 33% o més de discapacitat 
mental. 
 

 
k) L’EMPRESA adquireix productes o serveis a centres especials d’ocupació o col·labora 

amb entitats per a la inclusió laboral de les persones amb diversitat funcional: 
 

 No. 

 Sí, l’EMPRESA adquireix productes o serveis a centres especials d’ocupació 
d’entitats que no formen part de la Xarxa LismiVO o col·labora amb entitats que 
tenen per objecte la inclusió laboral de les persones amb diversitat funcional que no 
formen part de la Xarxa Lismivo. 

 Sí, l’EMPRESA adquireix productes o serveis a centres especials d’ocupació 
d’entitats de la Xarxa LismiVO o col·labora amb entitats que formen part de la 
Xarxa LismiVO 

 
(Es pot marcar més d’una casella, si és el cas) 

 
l) L’EMPRESA  ha  acollit  una  o  més  persones amb diversitat funcional en règim 

de pràctiques al centre de treball del Vallès Oriental: 
 



 
 
 

 

 

 No. 

 Sí, una o més persones en règim de pràctiques. 

 Sí, una o més persones que haguessin estat en règim de pràctiques a l’EMPRESA 
amb qui posteriorment l’EMPRESA hagi formalitzat un contracte de treball diferent 
al contracte formatiu. 

 
m) L’EMPRESA adopta altres mesures per a fomentar la inserció laboral de les persones 

amb diversitat funcional, següents: 
 

 Sí, formació als treballadors de l’empresa en temes d’inserció laboral i/o de riscos 
laborals. 

 Sí, xerrades de sensibilització sobre la inserció laboral i/o de responsabilitat social 
corporativa. 

 Sí, participació de les persones amb diversitat funcional a les formacions. 

 No ofereix cap de les mesures anteriors. 
 

n) L’EMPRESA té contractada l’electricitat amb proveïdors segons el detall següent: 
 

Etiqueta 
assignada 
per les 
emissions 
de CO2 

Etiqueta assignada per la producció de residus radioactius d’alta activitat 

A B C D E F G 

A        

B        

C        

D        

E        

F        

G        

 
(Marqueu amb una X una sola opció) 

 
o) L’EMPRESA disposa de vehicles de baixes emissions: 

 

 No en disposa. 

 Si, l’EMPRESA disposa d’una  flota de  vehicles, dels quals          
 tenen etiqueta ZERO i          tenen etiqueta ECO. 

 
p) L’EMPRESA disposa d’un sistema de gestió ambiental certificat EMAS o ISO 14001: 

 

 Sí. 

 No. 
 

q) L’EMPRESA té alguna font de generació d'energia pròpia 
 

 Sí. 

 No. 
 

Article 6 Procediment de valoració i atorgament 
 

1. La valoració de les sol·licituds les du a terme un jurat del qual en formen part les persones 
següents: 

 
a) President/a: El/la President/a del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
b) Vocal: El/la conseller/a de l'Àrea de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del 



 
 
 

 

 

Vallès Oriental. 
c) Vocal: Un/a representant de l’entitat Intress 
d) Vocal: Un/a representant de l’entitat COCARMI  
e) Vocal: Un/a representant de l’entitat Viver de Bell-lloc 
f) Vocal: Un/a representant de l’entitat PIMEC 
g) Vocal: Jordi Dueso Almirall de Canal Terrassa, Motivat de les arts de comunicació, 

Apassionat del teatre, Provocador social, Defensor dels Drets humans i Activista moral. 
h) Secretari/a: Un/a tècnic/a de l'Àrea de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del 

Vallès Oriental. 
 

2. Un cop feta la valoració de les sol·licituds per part del Jurat, es requerirà a les empreses 
proposades per a l’atorgament dels premis que acreditin les circumstàncies que determini el 
Jurat en un termini màxim de 10 dies hàbils. En el cas que transcorregut aquest termini no 
s’aporti la documentació es considerarà que l’empresa ha desistit de la seva sol·licitud i es 
requerirà la documentació a la següent empresa per ordre de puntuació. 

 
3. El jurat comprova la documentació aportada per les empreses sol·licitants i si aquesta 

correspon a les circumstàncies valorades proposa a la Presidència del Consell  Comarcal 
del Vallès Oriental l’atorgament dels premis. 

 
4. La Presidència del Consell Comarcal atorga els premis LismiVO a empreses per a la inserció 

laboral de persones amb diversitat funcional i per a la responsabilitat social corporativa 
corresponent a l’any 2021 . 

 
Article 7 Incompatibilitats 

 
1. Les entitats, empreses, fundacions, cooperatives o qualsevol altre membre de la xarxa 

LISMIVO no poden optar als premis regulats en aquestes Bases. 
 

2. Les empreses que hagin estat premiades en qualsevol de les dues edicions anteriors no 
poden presentar-se a l’actual convocatòria. 

 
Article 8 Definicions 

 
Per persones amb diversitat funcional s’ha d’entendre la definició de persones amb discapacitat 
prevista al Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva 
inclusió social aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre. 

 
Article 9 Resolució de dubtes i llacunes 

 
El president del Consell Comarcal resol els dubtes i les llacunes d’aquestes Bases.” 
 

2. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.” 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 23.19 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 30 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
ÀREA DE SALUT I COOPERACIÓ INTERNACIONAL 
 
24. Acceptar l'encàrrec de gestió per a la prestació d'assistència tècnica en matèria de 
salut pública a l'Ajuntament de Canovelles i aprovar el conveni corresponent. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Promoció Econòmica i Estudis, de 13 de juliol de 2022, que 
és el que segueix: 



 
 
 

 

 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 23 de juny de 2022, el cap de l'Àrea de Medi Ambient i Territori, senyor Jaume Viure 

Ribas, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 2 de juny de 2022 l’Ajuntament de Canovelles ha sol·licitat al Consell Comarcal assistència tècnica 
en matèria de salut pública amb una dedicació de 14 hores setmanals tan bon punt sigui possible. 
 
Al Consell Comarcal li correspon assessorar els municipis mitjançant la prestació d'assistència 
tècnica, jurídica i econòmica, d'acord amb els articles 25 i 28 del Decret legislatiu, 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya. 
 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Subscriure un conveni amb l’Ajuntament de Canovelles, amb NIF P0804000H, per a la prestació 

del servei d’assistència tècnica en matèria de salut pública amb una dedicació de 14 hores 
setmanals, a partir de l’1 de gener de 2023. 
 

2. Fixar la vigència del conveni fins al 31 de desembre de 2025, podent ser objecte de dues 
pròrrogues d'una durada de dos anys cadascuna mitjançant acord exprés de les parts. 

 
3. Establir el cost total de l’assistència tècnica en 24.221,96 euros anuals. Aquest cost s’haurà 

d’actualitzar per l’any 2023  i pels anys successius de vigència del conveni d’acord amb la 
variació salarial fixada en els pressupostos generals de l’Estat.  

 
4. Determinar l’Ajuntament haurà d’abonar l’import de cada anualitat al Consell Comarcal per 

meitats iguals abans del 31 de gener i del 31 de juliol de cada anualitat. 
 
5. Aprovar el compromís d’ingrés de vint-i-quatre mil dos-cents vint-i-un euros amb noranta-sis 

cèntims (24.221,96 euros) a càrrec de l’aplicació pressupostària 12 46244 Assistència tècnica 
salut pública per als exercicis 2023, 2024 i 2025.” 

 
2. El 13 de juliol de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
 
FONAMENTS DE DRET  
 
1. L’article 85 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’acord amb el qual correspon a la comarca 
l’adequada prestació dels serveis municipals en el territori de la comarca i l’exercici de 
les competències municipals, en els termes establerts per la Llei d’organització 
comarcal de Catalunya i per la legislació de règim local.  

 
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.    
 

2. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a), 28.2 i 30 del Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 



 
 
 

 

 

novembre, pel que fa a la competència de la comarca per a la prestació d’assistència 
tècnica. 

 
3. L’article 52 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, sota la rúbrica els 

serveis mínims dels ens locals, preveu que els ajuntaments, d'acord amb les 
competències que els atribueixen la Llei 15/1990, d'ordenació sanitària de Catalunya, i 
el Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i la normativa sanitària específica, són 
competents per a prestar, entre d’altres, els serveis mínims en matèria de salut pública 
de gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi; gestió del risc per a 
la salut en les activitats de tatuatge, micropigmentació i pírcing; gestió del risc per a la 
salut derivat dels productes alimentaris en les activitats del comerç minorista, del servei i 
la venda directa d'aliments preparats als consumidors, com a activitat principal o 
complementària d'un establiment, amb repartiment a domicili o sense, de la producció 
d'àmbit local i del transport urbà. Se n'exclou l'activitat de subministrament d'aliments 
preparats per a col·lectivitats, per a altres establiments o per a punts de venda; les 
altres activitats de competència dels ajuntaments en matèria de salut pública, d'acord 
amb la legislació vigent en aquesta matèria. 

 
4. L’article 53.7 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, disposa que els ens 

locals han de disposar dels recursos econòmics i materials suficients per a exercir les 
competències en matèria de salut pública amb eficàcia i eficiència, tenint en compte la 
cooperació econòmica i tècnica dels ens supralocals d'acord amb el que estableix la 
normativa de règim local, sens perjudici dels programes de col·laboració financera 
específica que, d'acord amb la normativa de cooperació local, l'Administració de la 
Generalitat estableixi per a activitats de salut pública. 

 
5. L’article 167 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis, que estableix que la comarca, de conformitat amb allò que 
estableixi el programa d’actuació comarcal, podrà prestar serveis de competència 
municipal en virtut de delegació o conveni. 

 
L’article 175 de l’esmentat Decret preveu que en els supòsits de prestació de serveis 
per delegació o conveni haurà de garantir-se la intervenció dels municipis corresponents 
en la prestació del servei. 

 
6. L’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya preveu la realització d’activitats de caràcter 
material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius o de les 
entitats de dret públic podrà ser encarregada a altres òrgans o entitats de la mateixa o 
d’una altra administració, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics 
idonis per a dur-la a terme. 

 
Així mateix, l’article 10.3 de la Llei 26/2010 disposa que l’instrument de formalització i la 
resolució de l’encàrrec gestió s’han de publicar, perquè tinguin eficàcia, en el diari o 
butlletí oficial corresponent. 

 
7. 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. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de salut 

pública a l’Ajuntament de Canovelles. 
 
2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per 

part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Canovelles en matèria de 
salut pública, d’acord amb el contingut següent: 

 
“R E U N I T S 

 
D’una part, el senyor Jose Antonio Montero Dominguez, conseller de Salut i Cooperació internacional 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental, assistit per la secretària accidental de la corporació, la 
senyora Núria Caellas i Puig. 
 
I de l’altra, el senyor Emiliano Cordero Soria, alcalde-president de l’Ajuntament de Canovelles, assistit 
pel secretari de la corporació, el senyor Josep Berdagué Pujol. 

 
 

I N T E R V E N E N 
 

El conseller delegat del Consell Comarcal del Vallès Oriental per raó del Decret de Presidència núm. 
2019PRES000203, de 19 de juliol de 2019. 
 
L’alcalde-president, en nom i representació de l’Ajuntament de Canovelles, 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. 

 
La secretària 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. 
 
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 d’acord amb l’article 28.1 en relació amb l’article 30 del Text refós de la Llei de l’organització 
comarcal de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, correspon al 
Consell Comarcal del Vallès Oriental prestar assistència tècnica als municipis que ho requereixin i, 
en tot cas, ha d’exercir aquestes funcions tenint en compte les necessitats dels diferents municipis. 

 
II. Que l’Ajuntament de Canovelles, en endavant l’AJUNTAMENT, requereix d’assistència en matèria 

de salut pública i està interessat en què el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant, el 
CONSELL COMARCAL, li presti suport en aquesta matèria. 

 



 
 
 

 

 

III. Que és de l’interès d’ambdues parts que el CONSELL COMARCAL presti a l’AJUNTAMENT 
assistència tècnica en matèria de salut pública.  

 
 

El CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen interès a subscriure aquest conveni per a la 
prestació d’assistència tècnica, que subjecten a les següents  
 
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
1. L’article 85 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 

legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’acord amb el qual correspon a la comarca l’adequada prestació 
dels serveis municipals en el territori de la comarca i l’exercici de les competències municipals, 
en els termes establerts per la Llei d’organització comarcal de Catalunya i per la legislació de 
règim local.  

 
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.    
 

2. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a), 28.2 i 30 del Text refós de la Llei de l’organització 
comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que fa a la 
competència de la comarca per a la prestació d’assistència tècnica. 

 
3. L’article 52 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, sota la rúbrica els serveis 

mínims dels ens locals, preveu que els ajuntaments, d'acord amb les competències que els 
atribueixen la Llei 15/1990, d'ordenació sanitària de Catalunya, i el Decret legislatiu 2/2003, del 
28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i la 
normativa sanitària específica, són competents per a prestar, entre d’altres, els serveis mínims 
en matèria de salut pública de gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi; 
gestió del risc per a la salut en les activitats de tatuatge, micropigmentació i pírcing; gestió del 
risc per a la salut derivat dels productes alimentaris en les activitats del comerç minorista, del 
servei i la venda directa d'aliments preparats als consumidors, com a activitat principal o 
complementària d'un establiment, amb repartiment a domicili o sense, de la producció d'àmbit 
local i del transport urbà. Se n'exclou l'activitat de subministrament d'aliments preparats per a 
col·lectivitats, per a altres establiments o per a punts de venda; les altres activitats de 
competència dels ajuntaments en matèria de salut pública, d'acord amb la legislació vigent en 
aquesta matèria. 

 
4. L’article 53.7 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, disposa que els ens locals han 

de disposar dels recursos econòmics i materials suficients per a exercir les competències en 
matèria de salut pública amb eficàcia i eficiència, tenint en compte la cooperació econòmica i 
tècnica dels ens supralocals d'acord amb el que estableix la normativa de règim local, sens 
perjudici dels programes de col·laboració financera específica que, d'acord amb la normativa de 
cooperació local, l'Administració de la Generalitat estableixi per a activitats de salut pública. 

 
5. L’article 167 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis, que estableix que la comarca, de conformitat amb allò que estableixi el 
programa d’actuació comarcal, podrà prestar serveis de competència municipal en virtut de 
delegació o conveni. 

 
L’article 175 de l’esmentat Decret preveu que en els supòsits de prestació de serveis per 
delegació o conveni haurà de garantir-se la intervenció dels municipis corresponents en la 
prestació del servei. 

 
6. L’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya preveu la realització d’activitats de caràcter material, 
tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius o de les entitats de dret públic 



 
 
 

 

 

podrà ser encarregada a altres òrgans o entitats de la mateixa o d’una altra administració, per 
raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a terme. 

 
Així mateix, l’article 10.3 de la Llei 26/2010 disposa que l’instrument de formalització i la resolució 
de l’encàrrec gestió s’han de publicar, perquè tinguin eficàcia, en el diari o butlletí oficial 
corresponent. 

 
7. 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. 

 
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 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència en matèria de salut pública del 
CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT. 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
1. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions següents: 
 

1. Planificar, proposar, dirigir i/o executar, fer el seguiment i assessorar sobre els projectes, 
programes, protocols, censos, registres, actuacions, ordenances i contractes de serveis en 
l’àmbit de la salut pública 

2. Informar i dur a terme inspeccions, presa de mostres i controls de competència municipal en 
matèria de salut pública sobre les obres, instal·lacions, establiments i parades de mercats 
ambulants o fires 

3. Informar, proposar, dirigir, dur a terme inspeccions i controls, fer el seguiment i assessorar 
sobre les actuacions i serveis de titularitat municipal, en l’àmbit de la salut pública 

4. Atendre consultes relacionades amb les funcions anteriors 
5. Col·laborar amb l'Ajuntament en la resta de tasques pròpies de l'àmbit de la salut pública 

 
2. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions descrites més amunt amb personal 

que disposi de la titulació professional adient i a dedicar 14 hores setmanals al seu 
desenvolupament. Un part d’aquesta dedicació serà presencial a les oficines municipals o al 
municipi per atendre tasques de coordinació municipal, atenció al públic, visites o inspeccions, 
entre d’altres, i una altra part serà de teletreball per dur a terme tasques de coordinació comarcal, 
preparació, elaboració o tramitació de documents, censos o registres. 

 
3. 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. Així mateix, s’hi inclouran les compensacions d’hores 
extraordinàries que s’hagin hagut de dedicar al servei, si escau, d’acord amb allò previst per 
l’Acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari del CONSELL COMARCAL. 

 
4. El CONSELL COMARCAL elaborarà a l’inici del servei i amb la col·laboració de l’Ajuntament un 

mapa de processos en relació a les funcions esmentades, amb l’assistència del Servei comarcal 



 
 
 

 

 

de millora i estratègia corporativa, i amb l’objectiu de contribuir a assegurar una gestió eficient i 
eficaç del servei mitjançant la metodologia de gestió basada en processos.  

 
 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 
 
1. Facilitar l’accés a tota aquella informació i als portals d’administració electrònica que siguin 

necessaris per atendre satisfactòriament les funcions assistencials acordades. 
 

2. Col·laborar a l’inici del servei en l’elaboració d’un mapa de processos en relació a les funcions 
esmentades. 
 

3. Finançar el servei d’acord amb quantitat que resulta del pacte següent. 
 
Quart. Règim econòmic 
 
1. El cost anual del servei corresponent a la prestació d’assistència prevista en el pacte segon 

s’estima en 24.221,96 euros anuals, sens perjudici que pugui ser major d’acord amb allò 
establert a l’apartat segon d’aquest pacte.  
 

2. El cost anual del servei s’actualitzarà successivament d’acord amb la variació salarial prevista 
pels pressupostos generals de l’Estat corresponents a cada exercici. 
 

3. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL el cost anual del servei per meitats iguals 
abans del 31 de març i del 31 de juliol de cada anualitat.  

 
Els pagaments esmentats es portaran a terme mitjançant transferència bancària al número de 
compte ES37 0182 6035 4702 0160 0964, de titularitat del CONSELL COMARCAL. 
 

4. El CONSELL COMARCAL iniciarà 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. Vigència 
 
1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura per l’última de les parts i estén els 

seus efectes des de l’1 de gener de 2023 fins al 31 de desembre de 2025, sempre i quan el 
Consell Comarcal hi hagi pogut adscriure-hi el personal.  

 
2. El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada de dos anys cadascuna mitjançant 

acord exprés de les parts. 
 
Sisè. 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. 
 
Setè. 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 electe, personal directiu o 
gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les reunions de la comissió de seguiment 
que se celebrin per personal tècnic adient per tal d’oferir-li l’assessorament oportú. 

 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, la 
formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.  
 
Novè. 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 
 
Desè. 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 aquest conveni amb l’assistència dels corresponents 
secretaris, que en donen fe.” 
 

 
3. Aprovar el compromís d’ingrés de vint-i-quatre mil dos-cents vint-i-un euros amb noranta-

sis cèntims (24.221,96 euros) a càrrec de l’aplicació pressupostària 12 46244 
Assistència tècnica salut pública per als exercicis 2023, 2024 i 2025. 
 

4. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.  
 
5. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest 

conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.” 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 24.05 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 30 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 
25. Ratificar el Decret de Presidència 2022PRES000327, de 21 de juny de 2022, de no 
exercir el dret de tempteig, o si és el cas el dret de retracte, en relació amb la finca 
Can Bellavista, Passeig Catalunya núm. 27 d’Aiguafreda. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Serveis Personals, de 13 de juliol de 2022, que és el que 
segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 



 
 
 

 

 

1. El president ha emès el Decret 2022PRES000327, de 21 de juny, següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 20 de juny de 2022, la cap de l'Àrea de Serveis Personals, senyora Josefa Recio Corral, ha emès 
l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 

1. El 13 de maig de 2022, registre d’entrada E2022006850 del Consell Comarcal del Vallès Oriental, el Sr. 
Salvador Vall-llosera Frances en representació de la raó social BAPU 23, SL sol·licita el següent: 

 
“En relació a la finca de Can Bellavista situada al Passeig Catalunya 27 d’ Aiguafreda amb les següents 

dades: •Referencia Cadastral: 8042002DG3284S0001BQ •Fitxa 08014-17 amb numero d’inventari 
IPA28323 Informar que la propietat esta interessada a la seva venda i ha signat contracte d’ arres per un 
import de CINC-CENTS NORANTA MIL EUROS ( 590.000 €). Atenent que la finca forma part de 
l’inventari dels elements de Patrimoni La Propietat voldria confirmar que si com a Ajuntament esteu 
interessats en l’adquisició de la finca o si renuncieu al dret de tanteig.” 

 

Així mateix, aporta documentació relacionada. 
 

2. En relació amb la instància presentada, cal fer avinent que no forma part de les línies d’actuació política 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental l’adquisició de béns immobles com a patrimoni, no s’avé al 
Programa d’actuació comarcal, ni tampoc és a l’abast d’aquesta institució per estrictes raons 
econòmiques. En aquest sentit, es proposa no exercir el dret de tempteig en relació amb l ’immoble 
esmentat, i en el cas que s’hagi efectuat la compravenda comunicada, no exercir-hi el dret de retracte. 

 
Per tant, PROPOSO,      
 

1. Que s’acordi no exercir el dret de tempteig, o si és el cas el dret de retracte, en relació amb la finca Can 
Bellavista situada al Passeig Catalunya 27 d’Aiguafreda.  

 
2. Notificar aquest acord als interessats.” 

 
FONAMENTS DE DRET  
 
1. L’article 22 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, en relació amb els 

drets de tempteig i de retracte preveu el següent:  
 

1. L’Administració de la Generalitat pot exercir el dret de tempteig sobre les transmissions 
oneroses de la propietat o de qualsevol dret real sobre els béns culturals d’interès nacional, sobre 
els béns mobles catalogats o sobre els restants béns mobles integrants del patrimoni cultural 
català, amb caràcter preferent respecte de qualsevol altra administració pública. Els consells 
comarcals i els ajuntaments poden exercir subsidiàriament el mateix dret respecte dels béns 
immobles d’interès nacional.  
 
2. Els propietaris o titulars de drets reals sobre els béns esmentats en l’apartat 1 han de notificar 
fefaentment al Departament de Cultura la intenció de transmetre els béns o els drets, i han 
d’indicar-ne el preu, les condicions de la transmissió i la identitat de l’adquirent. Si la transmissió 
afecta un bé immoble, el Departament de Cultura ho ha de comunicar al consell comarcal i a 
l’ajuntament corresponents.  
 
3. En el termini de dos mesos a comptar de la notificació a què es refereix l’apartat 2, 
l’Administració de la Generalitat, i subsidiàriament els consells comarcals i els ajuntaments, poden 
exercir el dret de tempteig. El dret de tempteig es pot exercir en benefici d’altres institucions 
públiques o d’entitats privades sense ànim de lucre, en les condicions que en cada cas 
s’estableixin.  
 
4. Si la transmissió a què es refereix l’apartat 2 no es notifica o no es formalitza en les condicions 
notificades, l’Administració de la Generalitat, i subsidiàriament els consells comarcals i els 
ajuntaments, poden exercir el dret de retracte, en els mateixos termes establerts per al dret de 



 
 
 

 

 

tempteig, en el termini de dos mesos a comptar del moment en què la Generalitat té coneixement 
fefaent de la transmissió.  
 
5. El que estableix aquest article no és aplicable als immobles integrants de conjunts històrics que 
no tenen la condició de monuments ni als immobles inclosos en entorns de protecció.  
 
6. Els drets de tempteig i retracte poden ésser exercits pels consells comarcals i els ajuntaments, 
respecte als immobles catalogats, en els mateixos termes que estableixen els apartats anteriors. 
En cas de concurrència, és preferent el dret de l’ajuntament. Els propietaris o titulars d’altres drets 
reals sobre immobles catalogats han de notificar-ne les transmissions a l’ajuntament i al consell 
comarcal en els termes que estableix aquest article.  
 
7. L’Administració de la Generalitat pot exercir els drets de tempteig i retracte sobre qualsevol bé 
integrant del patrimoni cultural català que se subhasti a Catalunya. A aquest efecte, els 
subhastadors han de notificar al Departament de Cultura, amb l’antelació que sigui fixada per 
reglament, les subhastes que afectin els béns esmentats. La Generalitat pot exercir aquests drets 
en benefici d’una altra entitat pública o d’una entitat privada sense finalitat de lucre.  

 
Aquest article no és prou clar en relació amb l’exercici del dret de tempteig i retracte del Consell 
Comarcal, ni pel que fa a l’objecte ni pel que fa al procediment. En el primer epígraf fa esment la 
possibilitat que els consells comarcals i els ajuntaments puguin exercir subsidiàriament el dret de 
tempteig respecte dels béns immobles d’interès nacional, i per tant, sembla que exclogui els béns 
mobles catalogats o els restants béns mobles integrants del patrimoni cultural català. No obstant 
això, l’apartat sisè de l’article estableix que els drets de tempteig i retracte poden ésser exercits 
pels consells comarcals i els ajuntaments, respecte als immobles catalogats, en els mateixos 
termes que estableixen els apartats anteriors. D’acord amb això, cal interpretar que els consells 
comarcals tenen dret de tempteig i retracte respecte els béns catalogats.  

 
En relació amb el procediment, l’apartat sisè de l’article analitzat disposa que els propietaris o 
titulars d’altres drets reals sobre immobles catalogats han de notificar-ne les transmissions a 
l’ajuntament i al consell comarcal en els termes que estableix aquest article.  

 
2. El Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 

4/2003, de 4 de novembre.  
 
 
Per això, DECRETO: 
 
1. No exercir el dret de tempteig, o si és el cas el dret de retracte, en relació amb la finca Can 

Bellavista, Passeig Catalunya núm. 27 d’Aiguafreda,  
 

2. Notificar aquest acord als interessats. 
 

3. Ratificar aquest Decret en la propera sessió de Ple que es celebri.” 

 
2. El 13 de juliol 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, Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Catalunya 
(Junts), En Comú Guanyem i CUP Vallès Oriental – Alternativa Municipalista, i 
l’abstenció del Grup Comarcal Ciutadans. 

 
FONAMENTS DE DRET  
 
L’acord del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, de 25 de setembre de 2019, 
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona CVE 2019033050, de 4 d’octubre 
de 2019, en el qual es delegava en la Presidència del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
la competència per exercir, per raons d’urgència, les competències del Ple i de la Comissió 



 
 
 

 

 

de Govern, donant-ne compte a l’òrgan competent als efectes de ratificació en la següent 
reunió que es celebri.  
 
Per això, PROPOSO al Ple que acordi ratificar el Decret de Presidència esmentat a la 
relació de fets.” 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 24.47 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 28 vots a favor de, per part del Grup Comarcal Partit dels 
Socialistes de Catalunya - CP, els senyors i les senyores Emilio Cordero Soria, Eva Maria 
Díaz Medina, 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, Eduard Vallhonesta Alarcon i Àlex Valiente Almazan; per 
part del Grup Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores 
Marc Candela i Callado, Núria Carné i Navarro, Anna Cella i Navarro, Assia Cherdal i 
Roukha, Joan Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomás, Imma Ortega i Martí i Marina 
Planellas i Alegre; per part del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts), els senyors i les 
senyores Gemma Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, Raül Garcia Ramírez, Joan Daví 
Mayol, 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 CUP Vallès Oriental – Alternativa Municipalista, el senyor Luís Toral Ortega. 
I les 2 abstencions de, per part del Grup Comarcal Ciutadans, la senyora Susana Barroso 
Valverde i el senyor Manuel Losada Seivane. 
 
 
ÀREA DE TURISME 
 
26. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a l’elaboració, la concertació, 
l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme amb l’Entitat Pública 
Empresarial Granollers Mercat. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Turisme, de 13 de juliol de 2022, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 17 de novembre de 2021, el Ple del Consell Comarcal aprovà el contingut i la 

signatura del conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de 
polítiques públiques de turisme amb l’Ajuntament de Granollers i diversos ajuntaments.  
 

2. El 22 de desembre de 2021, el Ple del Consell Comarcal aprovà la modificació de la 
distribució de l’aportació dels ajuntaments en relació amb el conveni per a l’elaboració, la 
concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme aprovada pel 
Ple de 17 de novembre de 2021.  

 
3. El 23 de març de 2022, el Ple del Consell Comarcal aprovà la modificació de la 

distribució de l’aportació dels ajuntaments en relació amb el conveni per a l’elaboració, la 
concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme aprovada pel 
Ple de 22 de desembre de 2021.  

 
4. L’Ajuntament de Granollers ha comunicat al Consell Comarcal que l’ens que formalitzi el 

conveni enlloc seu sigui Granollers Mercat, Entitat Pública Empresarial Local, ja que el 
turisme és una matèria que li fou encarregada. Per  aquest motiu, cal aprovar el 
contingut i la signatura del conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el 



 
 
 

 

 

finançament de polítiques públiques de turisme amb l’Entitat Pública Empresarial 
Granollers Mercat.  

 
5. El 13 de juliol de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
FONAMENTS DE DRET 

 
1. L’article 1.1 de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya, en endavant Llei 

de turisme, estableix que és objecte de la llei regular l’ordenació i la promoció del turisme. 
Als efectes d’aquesta llei –article 2 c)- s’entén per administracions turístiques els ens i els 
òrgans públics amb competències sobre l’activitat i els serveis turístics, i els organismes 
que, per raó de llur creació, adscripció o participació, hi resten vinculats, sigui quina sigui 
llur naturalesa jurídica; que han de perseguir les finalitats enumerades a l’article 3 de la 
mateixa Llei. 

 
2. El Títol II de la Llei de turisme introdueix el concepte dels recursos turístics, i els classifica 

entre recursos turístics essencials, recursos turístics d’interès local i recursos turístics 
potencials. 

 
Pel que fa als recursos turístics locals, l’article 6.1 de la Llei de turisme els defineix com 
aquells recursos que contribueixen a incrementar les corrents turístiques cap a municipis, 
comarques o àrees concretes del territori de Catalunya. 

 
Ensems, l’article 11 de la Llei de turisme estableix que les administracions turístiques han 
d’impulsar la creació, la conservació i la millora dels recursos turístics, així com donar 
suport a les iniciatives públiques i privades que persegueixin aquesta mateixa finalitat. 

 
3. L’article 68 de la Llei de turisme disposa que corresponen als ajuntaments, sens perjudici 

de les competències establertes per la legislació de règim local, les atribucions següents: 
 

a)   La promoció i la protecció dels recursos turístics d’interès municipal.  
.../... 
d)  L’elaboració dels instruments de planejament que tenen atribuïts d’acord ala 

legislació vigent.  
.../....  
h)    La participació en el procés d’elaboració del Pla de turisme de Catalunya.  
i)  L’exercici de les competències turístiques que els delega o els assigna 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb allò establert per la 
legislació de règim local. 

 
4. L’article 70 de la Llei de turisme disposa que corresponen als consells comarcals, sens 

perjudici de les competències establertes per la legislació de règim local, entre d’altres, 
les atribucions següents: 

 
a) La declaració de recursos turístics d’interès comarcal, la protecció i el foment 

d’aquests recursos i, si escau, la iniciativa perquè siguin declarats recursos turístics 
essencials. 

b) La coordinació dels municipis de la comarca, si obté la declaració de comarca 
d’interès turístic o si més d’un dels municipis que la integren obté la de municipi 
turístic, en els termes establerts per la legislació de règim local.  

c) La col·laboració en les iniciatives empreses per l’Administració de la Generalitat per 
promoure la imatge de Catalunya com a marca turística.  



 
 
 

 

 

d) La promoció dels recursos turístics de la comarca.  
e) La iniciativa per a obtenir la qualificació de comarca d’interès turístic o les 

denominacions geoturístiques que coincideixin amb llur àmbit territorial.  
f) La creació i el sosteniment de l’oficina comarcal d’informació turística corresponent, 

que tenen caràcter obligatori en el cas que la comarca sigui declarada d’interès 
turístic, i potestatiu en la resta de casos.  

g) L’emissió d’informes en relació amb les sol·licituds presentades pels municipis de llur 
àmbit territorial per a esdevenir municipis turístics.  

h) La participació en el procés d’elaboració del Pla de turisme de Catalunya.  
i) L’exercici de les competències turístiques que els delega o els assigna l’Administració 

de la Generalitat, d’acord amb el que estableix la legislació de règim local.  
 

2. Correspon també als consells comarcals, en relació amb les activitats i els serveis 
turístics de competència municipal:  
 

a) Establir i prestar els serveis mínims inherents a la condició de municipi turístic, en cas 
de dispensa o en els supòsits especials establerts per la legislació de règim local.  

b) Exercir, per delegació o per conveni, competències municipals.  
c) Establir i prestar serveis o dur a terme obres, amb caràcter complementari dels 

serveis i les obres municipals. 
 

5. L’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
disposa que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves 
competències, pot promoure tota classe d’activitats i prestar els  serveis públics que 
contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. El Text refós 
de la llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril conté la mateixa previsió –article 66.1-. 
 
En tot cas, d’acord amb el que disposa l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, el 
municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de 
l’Estat i de les Comunitats Autònomes, en matèries d’informació i promoció de l’activitat 
turística d’interès i àmbit local.  

 
6. Pel que fa a les competències previstes a la legislació de règim local pels consells 

comarcals, l’article 25 del Text refós de la llei de l’organització comarcal de Catalunya, 
aprovat mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, en endavant TRLOCC, 
corresponen a la comarca, entre d’altres, les que li atribueixi la pròpia llei en matèria de 
cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments, d’acord amb les previsions de 
l’article 28. 
 
En aquest sentit, l’article 28 estableix que correspon a la comarca, entre d’altres: prestar 
assistència tècnic, jurídica i econòmica als municipis; cooperar amb els municipis en 
l’establiment de nous serveis necessaris per al desenvolupament del territori, i establir i 
coordinar, amb l’informe previ dels ajuntaments afectats, les infraestructures, els serveis i 
les actuacions d’àmbit supramunicipal. 

 
7. El Programa d’actuació comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental, que conté 

com a línia estratègica número 2 el desenvolupament socioeconòmic, i com una actuació 
d’aquest desenvolupament, el foment decidit pel turisme, com a element fonamental en la 
promoció econòmica del territori. 

 
8. L’acord del Ple del Consell Comarcal de 17 de novembre de 2021, d’aprovació del 

contingut i la signatura del conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el 



 
 
 

 

 

finançament de polítiques públiques de turisme i les modificacions de les distribucions 
aprovades amb posterioritat en sessió de 17 de novembre de 2021 i 22 de desembre de 
2021.  

 
9. L’article 303 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis de Catalunya, aprovat 

mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix la possibilitat que es formalitzin 
convenis de col·laboració interadministrativa per a la consecució de finalitats d’interès 
públic comú. 

 
10. 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 per a l’elaboració, la concertació, 

l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme amb l’Entitat Pública 
Empresarial Granollers Mercat, en substitució de l’Ajuntament de Granollers, d’acord 
amb el redactat aprovat pel Ple del Consell Comarcal per aquest Ajuntament, si bé 
adequat a llurs representants.   
 

2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Granollers i a l’Entitat Pública Empresarial 
Granollers Mercat.” 

 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 25.24 de la videoacta. 
 
El senyor Enric Gisbert i Tomàs 
 
Bona tarda a tothom, respecte a aquest punt només dir que estarem a favor però si vull 
comentar, ja que és Granollers, és a dir, aquest tipus d’acord ens agradaria saber 
exactament les coses específiques, en què consistirà, entre d’altres coses perquè el que 
esperem és que sigui un començament en positiu, perquè fins ara el que sí sabem és que 
Granollers, durant la pandèmia, ha fet coses molt positives respecte el mon del turisme però  
des de que s’ha acabat la pandèmia tots els sectors privats troben a faltar inversió, per tant 
estaria bé que sigui un començament, l’equip del Consell Comarca és prou bo, i segurament 
servirà per incentivar tot això, però, és a dir, el vot és a favor però sí ens agradaria saber els 
detalls de tot això, en quant que a Granollers, hores d’ara, passada la pandèmia en inversió 
en turisme és bastant pobre. 
 
El senyor Àlex Valiente Almazan 
 
Bona tarda, crec que la reflexió que fa el conseller en aquest cas no ens pertoca al plenari 
en el tema de les polítiques que s’estan fent a Granollers, nosaltres estem treballant 
polítiques per tots els ajuntaments, no només per l’Ajuntament de Granollers, en aquest cas 
el que estem fent és canviar amb qui fem el conveni, fins ara el fèiem amb l’Ajuntament de 
Granollers, ara el fem amb Granollers Mercat, és un tema bàsicament tècnic, però si volen 
quines son les polítiques exactament que disposarem des del Consell Comarcal en aquest 
conveni els hi detallarem. Però per part nostra estem treballant amb els 39 ajuntaments de la 



 
 
 

 

 

mateixa forma que fem amb Granollers, les polítiques que fem des del Consell Comarcal son 
molt àmplies i les mateixes pels 39 ajuntaments de la nostra comarca. 
 
El senyor Enric Gisbert i Tomàs 
 
En tot cas entrar en el detall d’aquest conveni, gràcies. 
 
El president 
 
Se us farà arribar. 
 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 30 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
ÀREES DE MEDI AMBIENT I DE POLÍTICA TERRITORIAL I MOBILITAT 
 
27. Aprovar la liquidació econòmica corresponent a l’assistència tècnica a 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui en matèria d’arquitectura, enginyeria i mobilitat de 
l’any 2021 i la modificació de l’acord de Ple de 17 de novembre de 2021  d’aprovació 
del contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica amb 
l’Ajuntament esmentat en aquesta matèria. 
 
Llegit el dictamen de les àrees de Medi Ambient i de Política Territorial i Mobilitat, de 13 de 
juliol de 2022, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 4 de juliol de 2022, el cap de l'Àrea de Medi Ambient i Territori, senyor Jaume Viure 

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



 
 
 

 

 

 

Assistència Import (€) 

21 h/set d’arquitectura 35.620,62 € 

42 h/set d’enginyeria 68.011,25 € 

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

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

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

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

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

TOTAL 95.236,03 € 

 
Tanmateix, el Consell Comarcal no va poder atendre l’ampliació de l’assistència tècnica d’arquitectura 
convinguda, de 21 a 42 hores setmanals a partir de l’1 de novembre de 2021, de manera que aquest 
increment de dedicació no va produir-se. 
 
En conseqüència, és procedent fixar la liquidació econòmica de l’exercici 2021 sostraient de l’import 
de 95.236,03 euros el cost de 5.936,77 euros corresponent la part corresponent a la prestació de 
l’ampliació d’arquitectura que no es va prestar. Així doncs, la liquidació econòmica dels serveis 
d’assistència efectivament prestats durant l’exercici 2021 resulta de 89.299.26 euros. 
 
Per a l’any 2022, el 17 de novembre de 2021 el Ple del Consell Comarcal va aprovar un conveni per a 
la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Caldes de Montbui en matèria d’arquitectura, 
enginyeria i mobilitat, amb una dedicació de 42 hores setmanals d’arquitectura, de 28 hores 
setmanals d’enginyeria i de 14 hores setmanals de mobilitat, a partir de l’1 de gener de 2022. El cost 
corresponent a la prestació de tota aquesta assistència tècnica per a l’any 2022 es va fixar en 
143.332,14 euros, dels quals 72.665,88 corresponen a l’assistència d’arquitectura, 47.110,84 a la 
d’enginyeria i 23.555,42 a la de mobilitat, i a la comptabilitat del Consell Comarcal hi consta l’operació 
comptable RD 120220000455 per aquest import de 143.332,14 euros. 
 
No obstant això, pel que fa a l’assistència d’arquitectura, des de l’1 de gener de 2022 fins al 20 de 
març de 2022 el Consell Comarcal només va poder prestar una dedicació de 21 hores setmanals 
enlloc de les 42 hores setmanals previstes. 
 
A més, el 20 de març de 2022 el senyor Esteve Navarrete Iniesta, destinat a l’assistència 
d’arquitectura a l’Ajuntament de Caldes de Montbui amb una dedicació de 21 hores setmanals, va 
cessar la seva relació amb el Consell Comarcal. Aquest lloc de treball no es va poder rellevar i no es 
preveu que això sigui possible actualment. Per aquest motiu, el Consell Comarcal va deixar de prestar 
l’assistència d’arquitectura el 20 de març de 2022. 
 
Per tant, s’escau modificar l’acord per a la prestació d’assistència tècnica a fi de suprimir l’assistència 
d’arquitectura que es va deixar de prestar el 20 de març de 2022, així com per adequar el cost del 
servei tenint en compte que l’assistència d’arquitectura fins a aquesta data no va ser de 42 sinó de 21 
hores setmanals. 
 
D’altra banda, el 7 de juny de 2022 l’Ajuntament de Caldes de Montbui ha sol·licitat al Consell 
Comarcal la modificació del conveni vigent per ampliar la dedicació en matèria d’enginyeria de 28 a 
42 hores setmanals i reduir la dedicació en matèria de mobilitat de 14 a 7 hores setmanals, tan bon 
punt sigui possible. 
 
Al Consell Comarcal li correspon assessorar els municipis mitjançant la prestació d'assistència 
tècnica, jurídica i econòmica, d'acord amb els articles 25 i 28 del Decret legislatiu, 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya. 
 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Aprovar la liquidació econòmica del conveni d’assistència tècnica amb l’Ajuntament de Caldes de 

Montbui, amb NIF P0803300C, corresponent a l’exercici 2021 per un import de 89.299.26 euros, 



 
 
 

 

 

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

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

modificacions següents: 
 

a) En el pacte segon, apartat 3r, de manera que quedi redactat tal com segueix: 
 
“3.  El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions descrites més amunt amb 

personal que disposi de la titulació professional adient i a dedicar al seu desenvolupament les 
hores següents: 

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

 
b) En el pacte quart, els apartats 1r i 2n de manera que quedin redactats tal com segueix: 

 
“1. El cost per a l’any 2022 corresponent a la prestació de l’assistència prevista en el pacte 

segon és de 84.418,95 euros, distribuït de la forma següent: 
 

Assistència Import (€) 

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

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

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

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

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

TOTAL 84.418,96 € 

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

vigència del conveni en 82.443,97 euros, dels quals 70.666,26 corresponen a la prestació 
del servei d’enginyeria i 11.777,71 corresponen a la prestació del servei de mobilitat. 
Aquest cost s’haurà d’actualitzar successivament per la resta d’anys de vigència del 
conveni, incloent les possibles pròrrogues, d’acord amb la variació salarial prevista pels 
pressupostos generals de l’Estat corresponents a cada exercici.” 

 
3. Disminuir el dret reconegut de les operacions comptables de l’any 2021 120210000842 i  

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

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

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

 

2. El 13 de juliol de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 
dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 85 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’acord amb el qual correspon a la comarca 
l’adequada prestació dels serveis municipals en el territori de la comarca i l’exercici de 



 
 
 

 

 

les competències municipals, en els termes establerts per la Llei d’organització comarcal 
de Catalunya i per la legislació de règim local.  

 
2. L’article 150 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix 

que els ens locals supramunicipals que tenen atribuïdes funcions de cooperació poden 
establir convenis i que aquesta facultat s’ha d’exercir amb criteris objectius i d’acord amb 
el principi d’igualtat i amb els criteris de coordinació establerts.    

 
3. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a), 28.2 i 30 del Text refós de la Llei de 

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

 
4. L’article 167 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis, que estableix que la comarca, de conformitat amb allò que estableixi 
el programa d’actuació comarcal, podrà prestar serveis de competència municipal en 
virtut de delegació o conveni. 

 
5. L’article 175 de l’esmentat Decret preveu que en els supòsits de prestació de serveis per 

delegació o conveni haurà de garantir-se la intervenció dels municipis corresponents en 
la prestació del servei. 
 

6. L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic que regula 
l’encàrrec de gestió. 

 
7. L’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya preveu la realització d’activitats de caràcter 
material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius o de les 
entitats de dret públic podrà ser encarregada a altres òrgans o entitats de la mateixa o 
d’una altra administració, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics 
idonis per a dur-la a terme. 

 
8. L’article 10.3 de la Llei 26/2010 disposa que l’instrument de formalització i la resolució de 

l’encàrrec gestió s’han de publicar, perquè tinguin eficàcia, en el diari o butlletí oficial 
corresponent. 
 

9. L’article 114.3 lletra e) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya  
estableix que és necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació per adoptar els acords relatius a l’acceptació de delegacions o 
encàrrecs de gestió realitzats per altres administracions. 

 
10. L’article 47.2 lletra h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 

local, estableix que es requerirà el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal 
dels membres de les corporacions per a l’adopció dels acords relatius a la transferència 
de funcions o activitats a altres administracions públiques, així com l’acceptació de les 
delegacions o encàrrecs de gestió realitzades per altres administracions, excepte que 
per llei s’imposi obligatòriament. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 



 
 
 

 

 

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

 

2. Modificar l’acord de Ple de 17 de novembre de 2021  d’aprovació del contingut i la 
signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica amb l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui en matèria d’arquitectura, enginyeria i mobilitat, en els termes 
següents:  
 
a) El pacte segon, apartat 3r, passa a tenir el redactat següent:  
 
    “El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions descrites més amunt 

amb personal que disposi de la titulació professional adient i a dedicar al seu 
desenvolupament les hores següents: 

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

 
b) El pacte quart, apartats 1r i 2n, passen a tenir el redactat següent: 

 
“1. El cost per a l’any 2022 corresponent a la prestació de l’assistència prevista en el 

pacte segon és de 84.418,96 euros, distribuït de la forma següent: 
 

Assistència Import (€) 

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

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

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

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

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

TOTAL 84.418,96 € 

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

successius de vigència del conveni en 82.443,97 euros, dels quals 70.666,26 
corresponen a la prestació del servei d’enginyeria i 11.777,71 corresponen a la 
prestació del servei de mobilitat. Aquest cost s’haurà d’actualitzar successivament 
per la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, 
d’acord amb la variació salarial prevista pels pressupostos generals de l’Estat 
corresponents a cada exercici.” 

 
3. Disminuir el dret reconegut de les operacions comptables de l’any 2021 120210000842 i  

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

 



 
 
 

 

 

4. Disminuir el dret reconegut de l’operació comptable 120220000455 en cinquanta-vuit mil 
nou-cents tretze euros amb divuit cèntims (58.913,18 euros) de l’aplicació pressupostària 
11.46220 Assistència tècnica medi ambient i territori.” 

 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 29.25 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 30 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
MOCIONS 
 
28. Moció presentada pel Grup comarcal Socialista que reclama al Departament 
d’Educació una inversió definitiva per al nou edifici de l’escola d’educació especial 
Can Vila de Mollet del Vallès. 
 
Aquest punt es retira de la sessió. 
 
 
29. Moció presentada pel grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya que 
reclama una solució definitiva per a l’escola municipal d’educació especial Can Vila. 
 
Aquest punt es retira de la sessió. 
 
 
30. Moció presentada pel grup CUP-VO per a impulsar la creació de l’Autoritat del 
Transport Metropolità del Vallès (ATM Vallès-BM). 
 
El senyor Luis Toral Ortega llegeix la moció, que és la que segueix: 
 
“EXPOSEM 
 
Segons Pla Específic de Mobilitat del Vallès elaborat pel Departament de Polítiques Digitals i 
Territori, el Vallès és el principal destí dels trajectes interurbans diaris amb origen vallesà. 
Són 198.000 desplaçaments interurbans amb origen i destí al Vallès. Malgrat aquesta 
dinàmica pròpia, la majoria de desplaçaments interurbans es realitzen amb vehicle privat. 
Dels 210.000 desplaçaments diaris de mobilitat obligada només el 16% es fan en Transport 
Públic (un 10% en ferrocarril i un 6% en autobús). Si observem la mobilitat total trobem que 
dels 845.000 desplaçaments diaris només el 13% es du a terme amb Transport Públic. 
 
Les lamentables dades de quota modal del Vallès tenen moltes causes, que resulten 
impossibles d'abordar en la seva totalitat en aquesta moció. No obstant això, una d'elles és 
la falta de recursos i competències pròpies a escala del Vallès per a millorar la mobilitat 
activa i en Transport Públic. 
 
L'Autoritat del Transport Metropolità del Camp de Tarragona actua en un àmbit de cinc 
comarques (Alt Camp, Baix Camp, Tarragonès, Baix Penedès i Priorat) i 0,5 milions 
d'habitants. El Vallès, que no disposa de cap instrument està conformat per dues comarques 
i suma 1,3 milions d'habitants. En termes de població el Vallès també supera de lluny a 
l'ATM de l'Àrea de Lleida i a l'ATM de l'Àrea de Girona. 
 
Pel que fa a les dades de mobilitat laboral intercomarcal (2011) el Camp de Tarragona 
compta amb 126.000 desplaçaments diaris, el Vallès supera els 318.000. En mobilitat 



 
 
 

 

 

laboral intracomarcal (2011) el Camp suma 156.000 desplaçaments mentre que el Vallès 
arriba als 337.000. 
 
L'aportació anual de la Generalitat al servei d'autobús de l'àmbit del Camp de Tarragona és 
de 12,7 milions d'euros anuals, nombre al qual els ajuntaments d'aquest àrea hi aporten 0,88 
milions. Respecte dels costos operatius la Generalitat en cobreix el 63% del total. 
 
L'ATM de l'Àrea de Barcelona, on s'inclou el Vallès, gestiona la mobilitat en tretze 
comarques, des de la costa del Mediterrani fins a la frontera francesa amb un volum de 
població de 5.704.000 habitants (2021). L'organisme governa sense tota aquesta àrea sense 
la presència en la seva direcció de cap consell comarcal, ajuntament o entitat externa a 
l'Àrea Metropolitana de Barcelona (a excepció de l'AMTU i per descomptat del Departament 
de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori). 
 
El pes de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i de l'Ajuntament de Barcelona en la 
governança de l'ATM és la causa que PDI 2011-2020 no plantegés la inversió d'un sol euro 
en millorar la mobilitat del Vallès Oriental o del Maresme. No per casualitat, dues comarques 
de la perifèria metropolitana allunyades de les milionàries inversions en el centre 
metropolità. 
 
La visió de l'ATM de l'Àrea de Barcelona està clarament enfocada a la mobilitat de la capital i 
la seva Àrea Metropolitana a causa de la sobre-representació de l'Ajuntament de Barcelona i 
l'AMB en els seus òrgans de govern. 
 
El greuge més fefaent del centralisme barceloní es reflecteix en el model tarifari actual i en el 
futur. El model per corones crea una gran i privilegiada àrea central on és possible moure's 
quasi sense canviar de zona mentre la perifèria es divideix en 35 zones. Fou pública i 
notòria la modificació de la frontera de la primera zona per adaptar-la a les fronteres de 
l'AMB. Un privilegi deslligat de les dinàmiques de mobilitat i vinculat al seu poder per fer i 
desfer en la direcció de l'Autoritat de l'Àrea de Barcelona. 
 
Endemés, tot i la implementació de la T-Mobilitat -sistema que ha de posar fi a les corones 
metropolitanes- l'ATM ha garantit a l'AMB el manteniment de la seva corona amb 
l'eufemisme d'"àrea bàsica". Creant així un privilegi tarifari agreujant per a la resta del país, 
on els usuaris del Transport Públic pagaran més. 
 
En conclusió: el Vallès, pel seu volum demogràfic així com per la seva dinàmica de mobilitat 
diferenciada requereix una Autoritat del Transport Metropolità pròpia per a la coordinació del 
bus urbà i interurbà, tot seguint el model del Camp de Tarragona, l'Àrea de Lleida i l'Àrea de 
Girona. Només amb una autoritat pròpia es podrà gestionar, planificar i executar 
adequadament les inversions en infraestructures i serveis de transport públic al Vallès. 
 
ACORDEM 
 

- Instar al Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori a crear 
l'Autoritat del Transport Metropolità del Vallès i dotar-la de les mateixes 
competències de què disposen les ATM ja constituïdes. 
 

- Traslladar l'acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental i als Ajuntaments del 
Vallès Oriental i a l’associació de promoció del Vallès Fem Vallès com a autora de la 
proposta.” 

 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 30.38 de la videoacta. 



 
 
 

 

 

 
El president 
 
Passaríem a donar la paraula, com és habitual. 
 
El senyor Jordi Manils Tavio 
 
Bona tarda, en primer lloc comencem agraint al grup de la CUP que hagi modificat la moció 
inicial en el sentit d’algunes modificacions que s’havien plantejat a la Comissió informativa, 
per tant agraïm aquesta bona disposició, però nosaltres no donarem suport avui a aquesta 
moció, bàsicament per dos motius. Sí compartim el fons del que planteja aquesta moció, que 
és que els Vallesos no tenen suficient pes en la capacitat d’influència, en la de decisió, a 
l’hora de dictaminar quines son les polítiques públiques de mobilitat col·lectiva, de transport 
públic. Però no compartim dos elements, el primer és aquesta idea de carregar contra l’àrea 
metropolitana o l’Ajuntament de Barcelona com a responsables d’això, crec que és un error 
enfrontar-nos entre territoris amb els que hem de compartir polítiques públiques de transport 
públic i no té sentit que confrontem un territori contra l’altre, igual que hem defugit 
constantment, amb els mateixos criteris en l’àmbit econòmic, la confrontació amb el Baix 
Llobregat que alguns han volgut incentivar, crec que és un error plantejar-ho en aquests 
termes. I en segon lloc perquè crec que no és una moció en el ple del Consell Comarcal 
sense més el que ha de generar aquest debat. Crec que podríem estar d’acord en plantejar, 
parlar o construir un espai de debat on siguin els consells comarcals dels dos Vallesos, els 
ajuntaments que hi tinguin interès, que hi sigui l’Autoritat del Transport Metropolità, que hi 
sigui l’AMTU, el govern de la Generalitat... Anem a fer una taula per veure com els Vallesos 
podem estar millor representats i dir la nostra, però és que la moció el que diu és demanar la 
creació d’una autoritat metropolitana del transport al Vallès. Crec que estem començant la 
casa per la teulada, i per tant nosaltres no donarem suport a aquesta proposta. 
 
La senyora Roser Colomé Soler 
 
Bona tarda, per part nostra li haig de dir que no votarem a favor de la moció, si bé és cert 
que seguint amb algunes pinzellades del senyor Manils, sí que compartim el fons en sí, de 
fet nosaltres podem dir que la mobilitat la veiem de manera sostenible, fluida i també segura, 
però sobretot vertebrada en un transport públic, fent ús de les polítiques digitals i sobretot 
amb aquesta transició cap a vehicles de zero emissions. Però creiem que per poder 
reformar aquest model que tenim, no només de finançament del transport públic, sinó que 
s’equilibri amb aportacions també públiques, potser la creació de una altra entitat, en aquest 
cas amb un àrea territorial com la que es proposa potser no és la manera més àgil de 
començar. Per nosaltres aquest hauria de ser un debat més de construcció, de poder tenir 
un diàleg on unificar idees i criteris a nivell territorial, però sense tancar la porta a que hi 
pugui ser, per exemple com abans parlàvem, l’AMTU. Per tant, nosaltres davant la creació 
d’aquest òrgan no ho acabem de veure, però sí insistim que en el fons d’això posem sobre la 
taula que es pugui crear un espai de diàleg, una taula de diàleg per començar a parlar amb 
la resta de territoris sense excloure a altres entitats. 
 
El senyor Joan Ramon i Bernabé 
 
Nosaltres hi haurem de votar en contra perquè com han dit els portaveus que m’han 
precedit, estant d’acord amb la necessitat de tornar a reequilibrar tota la qüestió del 
transport, de les tarifes, del pes dels Vallesos, com a mínim del nostre, el Vallès Oriental té a 
l’hora de definir aquestes polítiques, clarament avui podem veure que en moltes ocasions 
són no les que voldríem i que venen molt marcades per un espai metropolità i amb això 
coincideixo amb el senyor Manils, sense entrar en concentrar-nos en cap territori, tot hi estar 



 
 
 

 

 

d’acord amb la necessitat de reformular-ho, també compartim amb la senyora Colomé el no 
saber ben bé si aquesta eina és la que ens permetria reequilibrar, i no ho sabem perquè no 
ho hem estudiat i no ho ha estudiat ningú realment, i potser fora bo, com s’ha comentat, que 
s’estudiés, i que ens hi poséssim les administracions però també els tècnics de diversa 
índole i buscar la millor solució possible i si això ha d’acabar esdevenint una autoritat 
metropolitana del transport, doncs que esdevingui. Però potser no és aquesta la fórmula, en 
tot cas, i li deia abans d’entrar, a més aprovaríem si l’aprovéssim una moció que diu que es 
creï això, que això comporta els dos Vallesos i que li notifiquem al consell comarcal de l’altre 
Vallès, permeti-m’ho, a mi no m’agradaria que ens notifiquessin des del Vallès Occidental 
que han pres una decisió que ens inclou sense haver-ho parlat abans amb nosaltres. Per 
tant nosaltres, tot i estar d’acord amb la necessitat de reformular totes aquestes polítiques, 
no podem estar d’acord amb aquesta moció en concret i per tant hi votarem en contra. 
 
El senyor Marc Candela i Callado 
 
Nosaltres donarem suport a la moció, estem d’acord amb els altres grups que hi ha alguns 
mecanismes o formalismes de la mateixa que segurament haurien de ser diferents, però 
estem d’acord en el fons i la intencionalitat final és bona, i és sobretot buscar una solució 
pels usuaris, per la ciutadania del Vallès en general, perquè mentre nosaltres no prenem 
decisions i anem apel·lant perquè el discurs aquest de sí es veritat, hi ha aquest problema, 
tots som conscients que tenim un problema i un dèficit diferencial pel que fa a la mobilitat, 
sobretot en el transport públic dels ciutadans i ciutadans del Vallès respecte a la capital, que 
molt sovint ens queixem de la radialitat d’infraestructures que té Madrid però aquí al nostre 
país també passa amb Barcelona, mentre d’això ens anem queixant, mentre estan els 
polítics, i parlo de tots, no acabem de fer els deures. I quan aquí es parla de no confrontar-
nos entre administracions, bé, en d’altres casos sí que es confronta i no tenim cap problema, 
o que hi hagi prou consens en aquesta voluntat de teixir infraestructures que facilitin el dia a 
dia de la vida de la nostra ciutadania, hi ha un clar exemple que no es té en compte ni 
s’actualitza quina és la voluntat de la ciutadania política i de representants polítics, com pot 
ser el quart cinturó i es decideix tirar pel dret i es fa. Per tant nosaltres com que estem 
d’acord amb el fons, amb la intencionalitat, donarem suport i també el que esperem es que 
sentim els grups dels govern que no hi donaran suport però que sembla ser que estan 
d’acord amb la intencionalitat, que es tornin a moure les reunions que uns anys endarrere es 
feien sobretot amb la plataforma Fem Vallès per estructurar i organitzar el Vallès i les 
necessitats socials, econòmiques i de transport que té el Vallès, que d’uns anys ençà 
sembla ser que no s'estan duent a terme i que això acabi com congelat tot i que tots veiem 
quin és el problema. 
 
El senyor Luís Toral Ortega 
 
Molt ràpidament, simplement dir que no es tractava de confrontar cap administració, 
s’estaven donant dades reals. Això per una banda, i sí, potser no és la fórmula ideal, això no 
ho sabem, seria un pas inicial però si no el donem, des de tots els grups s’ha comentat que 
podríem crear una taula de treball i parlar... Últimament ja sabem el que porten les taules de 
diàleg, gairebé ni es reuneixen. Potser si donem el primer pas a partir d’aquí es podrien 
donar altres passos o reunions, taules de diàleg o de treball, simplement això. I per cert, sí 
que s’han fet estudis, la Plataforma Fem Vallès, que és qui ha fet la proposta i de la que ha 
sortit aquesta moció, és una plataforma que porta molts anys fent aquests estudis i 
propostes per la mobilitat en els dos Vallesos, d’aquí ha sortit, alguna gent sí que s’ho ha 
mirat, potser no des de cercles polítics, sinó entitats civils però hi ha gent que fa estudis. 



 
 
 

 

 

 
El president 
 
Gràcies, crec que queda clar el debat, l’aclaració també Luís, passaríem a votació. 
 
El ple rebutja la moció amb els 11 vots en contra de, per part del Grup Comarcal Partit dels 
Socialistes de Catalunya - CP, els senyors i les senyores Emilio Cordero Soria, Eva Maria 
Díaz Medina, 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, Eduard Vallhonesta Alarcon i Àlex Valiente Almazan; els 9 
vots a favor de, per part del Grup Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors 
i les senyores Marc Candela i Callado, Núria Carné i Navarro, Anna Cella i Navarro, Assia 
Cherdal i Roukha, Joan Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomás, 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. I les 10 abstencions de, per part del Grup 
Comarcal Junts per Catalunya (Junts), els senyors i les senyores Gemma Brunet Ferrer, 
Roser Colomé Soler, Raül Garcia Ramírez, Joan Daví Mayol, 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. 
 
 
PER URGÈNCIA 
 
PRESIDÈNCIA 
 
1. Aprovar l’informe en relació a l’alteració dels termes municipals entre Montmeló i 
Granollers, aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Montmeló el 25 de maig de 2021 
 
Llegida la proposta de Presidència, de 20 de juliol de 2022, que és la que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 24 de març de 2021, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va acordar 

informar favorablement l’expedient d’alteració de termes municipals de Montmeló i 
Granollers, aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Montmeló el 23 de febrer de 2021. 
 

2. El 25 de maig de 2021, el Ple de l’Ajuntament de Montmeló aprova una segona 
modificació de la memòria justificativa de l’alteració de termes municipals de Montmeló i 
Granollers, on s’incorporen els canvis sol·licitats per la  Direcció general  d’Administració 
Local de la Generalitat de Catalunya i concreten que  no  existeix modificació en  la  
delimitació entre  Montmeló i  Montornès  del  Vallès.  
 

3. El 4 de març de 2022, l’Ajuntament de Montmeló, en relació als acord adoptats pel Ple 
de 25 de maig de 2021, sol·licita al Consell Comarcal del Vallès Oriental un segon 
informe referent a l'expedient d'alteració dels límits dels termes entre Montmeló i 
Granollers. (número de registre d’entrada E2022003333). 
 

4. El 19 de juliol de 2022, la secretària accidental ha emès l’informe següent:  
 

“RELACIÓ DE FETS 
 

1. L’1 de març de 2021, l’Ajuntament de Montmeló ha tramès al Consell Comarcal del Vallès 
Oriental l’expedient d’alteració dels termes municipals de Montmeló i Granollers per tal que 



 
 
 

 

 

aquest Consell Comarcal emeti el corresponent informe, d’acord amb allò que preveuen els 
articles 3 a 8 i 9 a 20 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució 
i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les 
mancomunitats de Catalunya. 

 
L’objecte de l’expedient és l’alteració del límit entre els termes municipals de Montmeló i 
Granollers d’acord amb la memòria justificativa. 
 
Aquesta modificació afecta la línia de terme municipal entre els dos municipis de forma que 
Montmeló incrementa la seva superfície en 41.479 m2 en relació a la línia aprovada per la 
Direcció General d’ Administració Local, mentre que Granollers guanya una superfície de 
6.242 m2 en relació amb la mateixa línia, ja que es regularitza la part final situada al Nord-Est, 
que delimita amb el municipi de Montornès del Vallès. 
 
Aquesta operació tindrà el caràcter d’alteració de termes municipals, i no afecta a la divisió 
comarcal vigent, ja que ambdós municipis pertanyen a la comarca del Vallès Oriental. 

 
2. La iniciativa de l’expedient és concurrent entre els municipis de Montmeló i Granollers, essent 

l’instructor de l’expedient d’alteració parcial de les línies de terme entre els municipis de 
Montmeló i Granollers és l’Ajuntament de Montmeló. En aquest sentit consta en l’acord el Ple 
de l’Ajuntament de Montmeló en sessió celebrada el dia 27 d’octubre de 2020, i a la Memòria 
justificativa que forma part de l’expedient. 

 
3. La proposta d’alteració del límit entre els termes de Montmeló i Granollers prové de la 

Resolució de la Direcció General d’Administració Local de 20 de setembre de 2019, i l’informe 
de replantejament esdevinguda ferma un cop transcorregut el període d’al·legacions que 
determina l’article 29.4 del Decret 244/2007, esmentat, i segons es descriu en la Memòria 
justificativa:  

 
“Davant la no coincidència de la línia elaborada per la Direcció general d’Administració Local 
per delimitar el terme municipal entre Montmeló i Granollers els dos consistoris estan d’acord 
en concretar una alteració de termes municipals que encaixa amb el planejament general de 
Granollers i modifica el límit que te el de Montmeló en l’àmbit del Circuit de Catalunya.” 

 
4. El Ple de l’Ajuntament de Montmeló, el 27 d’octubre de 2020, adopta els acords següents:  

 
"PRIMER.- Aprovar la iniciació del procediment d’alteració parcial dels termes municipals de 
Montmeló i Granollers, d’acord amb la memòria justificativa de la concurrència dels supòsits i 
dels requisits d’alteració de termes municipals que s’ha elaborat a l’efecte, tal com estableix 
l’article 17.2 del 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. 
 
SEGON.- Acordar que l’instructor de l’expedient d’alteració parcial de les línies de terme entre 
els municipis de Montmeló i Granollers sigui l’Ajuntament de Montmeló. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Granollers, a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya , i sotmetre a informació pública, per un període de 30 dies, 
mitjançant l’exposició en el tauler d’anuncis corresponent i la publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya; en el termini màxim de quinze dies a comptar de l’endemà de la 
seva adopció, d’acord amb el que prescriu l’article 9.2 del Decret 244/2007, de 6 de 
novembre, pel qual es regula la constitució i demarcació territorial dels municipis, de les 
entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. 
 
QUART.- Finalitzar el tràmit anterior, sotmetre l’expedient, juntament amb les al·legacions 
presentades dins el tràmit d’informació pública, a informe de l’Ajuntament de Granollers, i al 
Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
 



 
 
 

 

 

CINQUÈ.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui, per a signar tots els documents 
necessaris per tal de fer efectius aquests acords." 

 
5. El 23 de febrer de 2021, el Ple de l’Ajuntament de Montmeló acorda aprovar la modificació de 

la Memòria justificativa de l’alteració dels termes municipals de Montmeló i Granollers donant 
compliment amb les observacions tècniques de la Subdirecció General d’Assistència Jurídica 
i d’Innovació a l’Administració Local, i sol·licita al Consell Comarcal del Vallès Oriental per tal 
que emeti l’informe corresponent. 

 
La Subdirecció General d'Assistència Jurídica i d'Innovació a l'Administració Local de la 
Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb els 
antecedents que consten a l’acta del Ple de l’Ajuntament de Montmeló, va fer les següents 
observacions tècniques a la memòria justificativa i els plànols que consten en l’expedient 
d’alteració de la línia de terme entre Granollers i Montmeló:  

 
“- En la documentació de l'expedient haurà de constar l'informe de l'Ajuntament de 
Montornès del Vallès pel que fa a la modificació de la posició de la fita de tres termes 
comuns als municipis de Montornès - Montmeló - Granollers. 
- Caldrà modificar el punt 3r de la memòria on es relaciona el procediment a seguir, atès 
que també caldria indicar que es sol·licita informe a l'Ajuntament de Montornès del 
Vallès, així mateix indicar que com a ens locals no promotors també s'haurà de sol·licitar 
informe al Consell Comarcal del Vallès Oriental i a la Diputació de Barcelona. 
- S'haurà d'esmenar el datum de les coordenades que consten en el punt 8 de la 
proposta d'alteració, tant de la relació de coordenades que apareix en el plànol núm. 1 
com la de la pàgina 8 de la memòria, ja que haurien d'estar en ETRS89, 
- En relació amb el punt 8 de la memòria, en l'apartat 4t hi apareix un quadre amb la 
relació de coordenades dels punts que definiran la línia resultant de l'alteració, en 
aquesta relació, el punt 8è no hi hauria de constar, atès que d'acord amb l'alteració 
proposada la línia de terme tindria el seu últim punt a l'eix del riu Congost. 
- En l'apartat 5 de la memòria (divisió de béns) es fa referència a un certificat de 
secretaria que acredita que no és necessari portar-ne a terme cap. Tot i així com a annex 
a la memòria només hi consta un certificat de secretaria acreditatiu de la suficiència de 
recursos municipals un cop s'hagi portat a terme l'alteració. Aquest certificat sobre la 
divisió de béns, encara que acrediti que no és necessari fer-ne cap, ha de constar en 
l'expedient. 
- Finalment també es detecta un còmput sobre l'intercanvi de superfícies que implica 
l'alteració diferent en dos documents (entre el que apareix en el plànol número 3 i el que 
apareix a la pàgina 5 de la memòria).” 

 
6. El 23 d’abril de 2021, l’Ajuntament de Montornès del Vallès va remetre informe d’al·legacions 

a l’Ajuntament de Montmeló, on es requeria mantenir unes fites dels plànols aprovats a la 
Memòria justificativa de l’expedient d’alteració de termes municipals de Montmeló i 
Granollers, aprovat pel Ple de 23 de febrer de 2021 de l’Ajuntament de Montmeló. 

 
7. El 24 de març de 2021, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va acordar informar 

favorablement als acords adoptats pel Ple el 23 de febrer de 2021 de l’Ajuntament de 
Montmeló, referents a l’expedient d’alteració de termes municipals de Montmeló i Granollers. 

 
8. El 17 de maig de 2021, la Presidència de la Diputació de Barcelona dicta decret amb número 

de registre 5110 sobre "Aprovar l'informe favorable de la Gerència de Serveis d'Equipaments, 
Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic de l'Àrea d'Infraestructures i Espais 
Naturals de la Diputació de Barcelona en relació a l'expedient d'alteració dels límits dels 
termes municipals entre els municipis de Montmeló i Granollers. 

 
9. El 25 de maig de 2021, el Ple de l’Ajuntament de Montmeló adopta els següents acords:  

 
“PRIMER.-APROVAR la segona modificació de la memòria justificativa de l’alteració de 
termes municipals de Montmeló i Granollers que incorporen els canvis sol·licitats per la  
Direcció general  d’Administració Local  i  fan  aclariment  de  que  no  existeix modificació en  



 
 
 

 

 

la  delimitació entre  Montmeló i  Montornès  del  Vallès,  eliminant  el plànol informatiu que 
comptabilitza superfície del terme municipal de Granollers que segons  Montornès  del  Vallès  
pertany  al  seu  municipi  i  que  esta  pendent  de  la delimitació entre els dos ajuntaments.  
 
SEGON.-SOL·LICITAR novament informe a l'Ajuntament de Montornès del Vallès, al Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i a la Diputació de Barcelona.  
 
TERCER.-COMUNICAR aquest acord a l’Ajuntament de Granollers, a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya, a l'Ajuntament de Montornès del Vallès, al Consell Comarcal del 
Vallès Oriental i a la Diputació de Barcelona, als efectes escaients.  
 
QUART.-FACULTAR a l’alcalde o persona en qui delegui, per a signar tots els documents 
necessaris per tal de fer efectius aquests acords.” 

 
10. L’11 d’octubre de 2021, per requeriment de l’Ajuntament de Montmeló,  la Gerència de 

Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, emet un segon informe 
tècnic amb les següents conclusions:  

 
“Amb la documentació rebuda no sembla que en cap cas aquesta nova proposta pugui 
comportar una modificació de les condicions sota les quals els dos ajuntaments presten els 
serveis mínims obligatoris que estableix la legislació de règim local en els seus respectius 
municipis. Per tant queda garantit el compliment de l’article 3.3 del decret 244/2007 que 
estableix la impossibilitat de fer l’alteració de termes si no es garanteix que, després de 
l’alteració, els municipis afectats disposaran de recursos ordinaris suficients per prestar els 
serveis mínims obligatoris que estableix la legislació de règim local. 
 
L’expedient d’alteració de terme municipal s’ajusta en temps, forma i continguts al que 
estableix el decret 244/2007, i les motivacions i la proposta d’alteració del límit que inclou 
estan acordades per ambdós municipis, responen a un principi de racionalitat, ajust a la 
realitat i estan més que justificades i per això informo favorablement.” 

 
11. L’1 de febrer de 2022, l’Ajuntament de Montornès del Vallès va enviar informe favorable a 

l’Ajuntament de Montmeló, referent a la segona modificació de la memòria justificativa de 
l’alteració de termes municipals de Montmeló i Granollers aprovada pel Ple de l’Ajuntament de 
Montornès del Vallès, el 25 de maig de 2021. 

 
12. El 4 de març de 2022, l’Ajuntament de Montmeló sol·licita al Consell Comarcal del Vallès 

Oriental informar en relació a l'expedient d'alteració dels límits dels termes entre Montmeló i 
Granollers, amb número de registre d’entrada E2022003333. 

 
13. El 20 de maig de 2022, el Consell Comarcal del Vallès Oriental requereix a l’Ajuntament de 

Montmeló accés a l’expedient administratiu complert per informar al respecte, amb número de 
registre de sortida S2022008004. 

 
14. El 14 de juliol de 2022, l’Ajuntament de Montmeló remet al Consell Comarcal del Vallès 

Oriental l’accés a tot el contingut de l’expedient administratiu, amb número de registre 
d’entrada E2022011572.  

 
15. A l’expedient administratiu consten diversos requeriments de documentació necessària del 

Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de Montmeló, per 
a continuar amb la tramitació de l’expedient.  

 
 

FONAMENTS DE DRET 
 



 
 
 

 

 

1. 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, estableix els supòsits en què el terme municipal pot ser alterat. 
Concretament a l’article 17 es regula el procediment d’alteració de termes. 

 
L’article 52.2.b) del Decret legislatiu 2/2003 atribueix al Ple l’adopció dels acords relatius a 
l’alteració del terme municipal. 

 
2. El Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació 

territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats 
de Catalunya, desenvolupa amb detall els supòsits d’alteració de termes municipals (articles 3 
a 8) i el procediment per a la seva alteració (articles 9 a 20). 

 
L’article 11.2 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, determina que, quan es produeixen 
iniciatives concurrents per part de diferents ens locals, la instrucció de l’expedient correspon 
al que determinin els mateixos ens locals que han exercit la iniciativa. En aquest sentit, a la 
memòria justificativa es determina que l’Ajuntament de Montmeló és l’instructor de l’expedient 
i, per tant, l’administració encarregada de sotmetre l’expedient a informació pública. 

 
3. Llei 4/2003, de de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització 

comarcal de Catalunya. 
 
 
Per això, 
 
INFORMO, 
 
Que res no obsta a l’alteració de termes municipals entre Montmeló i Granollers en relació amb 
l’acord de Ple de l’Ajuntament de Montmeló de 25 de maig de 2021, sempre i quan es compleixin 
amb les condicions i els requeriments establerts a la normativa d’aplicació, en especial el Decret 
244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels 
municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.”  

 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. 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, estableix els supòsits en què el terme municipal 
pot ser alterat. Concretament a l’article 17 es regula el procediment d’alteració de 
termes. 
 
L’article 52.2.b) del Decret legislatiu 2/2003 atribueix al Ple l’adopció dels acords relatius 
a l’alteració del terme municipal. 
 

2. El Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació 
territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les 
mancomunitats de Catalunya, desenvolupa amb detall els supòsits d’alteració de termes 
municipals (articles 3 a 8) i el procediment per a la seva alteració (articles 9 a 20). 

 
L’article 11.2 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, determina que, quan es 
produeixen iniciatives concurrents per part de diferents ens locals, la instrucció de 
l’expedient correspon al que determinin els mateixos ens locals que han exercit la 
iniciativa. En aquest sentit, a la memòria justificativa es determina que l’Ajuntament de 
Montmeló és l’instructor de l’expedient i, per tant, l’administració encarregada de 
sotmetre l’expedient a informació pública.  
 



 
 
 

 

 

3. La Llei 4/2003, de de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
l'organització comarcal de Catalunya. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 

 
1. Informar d’acord amb l’informe de la secretària accidental del 19 de juliol de 2022, 

referenciat al punt quatre de la relació de fets. 
 

2. Notificar aquest acord als ajuntaments interessats.”  
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 47.51 de la videoacta. 
 
El ple aprova la proposta per unanimitat dels 30 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
2. Aprovar el contingut i la signatura d'un conveni de cooperació amb l’Ajuntament de 
Cardedeu per a la prestació del servei d’assistència jurídica. 
 
Llegida la proposta de Presidència, de 20 de juliol de 2022, que és la que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 14 de juliol de 2022, el gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental, senyor Carles 
Fernández Pérez, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 30 de juny de 2022, l’Ajuntament de Cardedeu ha aprovat el Decret d’Alcaldia 2022/755 de 

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

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

 
- Assistència jurídica en la preparació i la tramitació de convenis. Aquesta assistència no 

inclou els convenis urbanístics ni s’estén a l’àmbit contenciós.  
 

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

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



 
 
 

 

 

Nogensmenys, aquest conveni pot ser objecte d’una única pròrroga fins el 31 d’agost de 2024. 
 
El cost del servei corresponent s’actualitzarà successivament d’acord amb la variació salarial 
prevista pels pressupostos generals de l’Estat corresponents a cada exercici, inclosa la pròrroga 
eventual.  
 
 

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

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

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

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 85 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en endavant TRLMRLC, d’acord amb el qual 
correspon a la comarca l’adequada prestació dels serveis municipals en el territori de la 
comarca i l’exercici de les competències municipals, en els termes establerts per la Llei 
d’organització comarcal de Catalunya i per la legislació de règim local.  

 
2. L’article 150 del TRLMRLC estableix que els ens locals supramunicipals que tenen 

atribuïdes funcions de cooperació poden establir convenis i que aquesta facultat s’ha 
d’exercir amb criteris objectius i d’acord amb el principi d’igualtat i amb els criteris de 
coordinació establerts.    

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

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

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

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

 
5. L’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya per raó del qual les administracions públiques de 
Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i 
amb els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, en l’àmbit de 
les competències respectives i per a la consecució de finalitats d’interès comú. 

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

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

 
7. L’article 14.2.q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, d’acord amb el qual correspon al Ple 
exercir les atribucions que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans. 

 



 
 
 

 

 

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de cooperació amb l’Ajuntament de 

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

“R E U N I T S 
 

D’una part, el senyor Emiliano Cordero Soria, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit per la secretària accidental de la corporació, la senyora Núria Caellas i Puig.   
 
I de l’altra, el senyor Enric Olivé Manté, alcalde de l’Ajuntament de Cardedeu, assistit per la 
secretària de la corporació, la senyora Montserrat Martínez Oró.  
 
 

I N T E R V E N E N 
 
El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa l’article 13 del Text 
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 
de novembre. 
 
L’alcalde en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local i l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
Les secretàries també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 del Reial 
decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 
 
 

M A N I F E S T E N 
 

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

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

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

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

I. L’article 85 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’acord amb el qual correspon a la comarca l’adequada 
prestació dels serveis municipals en el territori de la comarca i l’exercici de les competències 
municipals, en els termes establerts per la Llei d’organització comarcal de Catalunya i per la 
legislació de règim local.  

 
II. L’article 150 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que els 

ens locals supramunicipals que tenen atribuïdes funcions de cooperació poden establir 



 
 
 

 

 

convenis i que aquesta facultat s’ha d’exercir amb criteris objectius i d’acord amb el principi 
d’igualtat i amb els criteris de coordinació establerts.    

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

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

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

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

 
V. Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, pel que 

fa al règim jurídic dels convenis. 
 

VI. L’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya per raó del qual les administracions públiques de 
Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i amb 
els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, en l’àmbit de les 
competències respectives i per a la consecució de finalitats d’interès comú. 

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

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

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

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

 
- Assistència jurídica en la preparació i la tramitació de convenis. Aquesta assistència no 

inclou els convenis urbanístics ni s’estén a l’àmbit contenciós.  
 

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

 
2. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions descrites en l’apartat primer 

d’aquest pacte amb personal que disposi de la titulació i la qualificació professional adient i a 
dedicar al seu desenvolupament 18 hores setmanals. 
 
Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores dedicades les que s’escaiguin 
en dies festius, de vacances o permisos del personal destinat al servei i les destinades a la 
formació relativa amb les funcions esmentades.  
 
No formen part de l’assistència jurídica les tasques de naturalesa administrativa. 
 



 
 
 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

3. El cost del servei corresponent s’actualitzarà successivament d’acord amb la variació salarial 
prevista pels pressupostos generals de l’Estat corresponents a cada exercici, inclosa la 
pròrroga eventual.  

 
4. Pel que fa al pagament:  

 
a) En relació amb el cost de l’assistència jurídica des de l’1 de setembre de 2022 fins al 31 

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

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

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

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

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

 



 
 
 

 

 

5. El CONSELL COMARCAL inicia l’expedient de compensació per l’objecte d’aquest 
conveni de conformitat amb el que preveu la legislació vigent quan l’AJUNTAMENT sigui 
deutor del CONSELL COMARCAL. 

 
Cinquè.  Règim jurídic 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i resta fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei de 
contractes del sector públic. Per a la seva interpretació i desenvolupament es regeix per les seves 
pròpies clàusules i, supletòriament, per l’ordenament jurídic administratiu, i en concret per allò 
establert a la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya; i a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, pel 
que fa al règim jurídic dels convenis 

 
Sisè.  Protecció de dades de caràcter personal  

 
1. El CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT han de complir els requeriments previstos a la 

normativa vigent sobre protecció de dades personals, i, en particular, a les disposicions de la 
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril 
de 2016, aplicable directament a tots els estats membres. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Setè.  Comissió de seguiment  
 

1. Es crea una Comissió de seguiment d’aquest conveni que vetlla pel correcte compliment de 
les obligacions que s’hi preveuen i que té les funcions següents:  

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

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

s’estableixen en aquest conveni.  
 

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



 
 
 

 

 

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

CONSELL COMARCAL.  
 

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

2. La Comissió de seguiment està integrada pels membres següents: 
 
a) Un representant del CONSELL COMARCAL. 
b) Un representant de l’AJUNTAMENT. 
 

3. Les decisions de la Comissió de seguiment s’adopten per consens. 
 

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

sempre i quan hagi estat formalitzat prèviament per les parts.   
 

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

 
Novè. Modificació del conveni 

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

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

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

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

 

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

3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.”  
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 48.31 de la videoacta. 
 
El ple aprova la proposta per unanimitat dels 30 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 



 
 
 

 

 

 
 
ÀREA D'EDUCACIÓ 
 
3. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de 
Sant Celoni per tal de prestar el servei de transport escolar no obligatori del alumnes 
de Sant Celoni que van a l’Escola Soler de Vilardell del mateix municipi per al curs 
2022-2023. 
 
Llegida la proposta de l’Àrea d’Educació, de 20 de juliol de 2022, que és la que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 13 de juliol de 2022, Josefa Recio Corral, cap de l'Àrea de Serveis Personals, ha emès 
l’informe següent: 
 

“RELACIÓ DE FETS 
 

1. Pel curs 2020-2021 es va establir un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i 
l’Ajuntament de Sant Celoni per facilitar el transport dels alumnes de primària residents a Sant 
Celoni a l’Escola Soler de Vilardell del mateix municipi amb finançament municipal, formalitzat 
el 13 de juliol de 2021. 

 
2. El curs escolar 2021-2022 es va prestar el servei de transport escolar no obligatori ens els 

mateixos termes i condicions que els cursos anteriors però a partir del mes de febrer es va 
incrementar un monitor en la ruta, passant d’un a dos, a petició de l’Ajuntament. 

3. Pel curs 2022-2023, registre d’entrada E2022010144 del Consell Comarcal d’1 de juliol de 
2022, l’Ajuntament de Sant Celoni va presentar escrit signat per la regidora d’Educació, 
senyora Anaïs Medina Terrades en el que sol·licita el següent: 

 
“L’entrada en funcionament del transport escolar ha permès que les famílies en situació 
de fragilitat i vulnerabilitat social continuïn fent opció a l’escola Soler de Vilardell. Per tant, 
es considera que la mesura ha estat molt positiva per aconseguir l’objectiu plantejat.  
 
Per aquesta raó, sol·licitem establir un nou conveni per donar continuïtat al transport 
escolar del Soler de Vilardell per al proper curs 2022-2023, que serà gratuït per les 
famílies, com aquest darrer curs.” 

 
4.  La ruta de transport escolar no obligatori que tindrà tres parades i farà dos trajectes diaris, 

d’acord amb el detall i horaris següents: 

 
 

CENTRE 
DE DESTÍ 

  ESCOLA SOLER DE VILARDELL - 08065305 2022/2023 

TENO01 
ORDR
E 

PARADA ANADA LATITUD LONGITUD 
HORA
RI 
MATÍ 

HORARI 
TARDA 

CATEGORIA RUTA 

SANT 
CELONI 

1 
MOLI PAPERER 
(PARADA BUS) 

41,686362 2,493909 08:25 17:25 
Transport escolar 
ordinari 

SANT 
CELONI 

2 
DR TRUETA - PL DE 
MERCE RODOREDA 
(PARADA BUS) 

41,685716 2,488060 08:33 17:17 
Transport escolar 
ordinari 

SANT 
CELONI 

3 
PL 1 D'OCTUBRE 
(PARADA BUS) 

41,689598 2,488819 08:38 17:12 
Transport escolar 
ordinari 

SANT 
CELONI 

4 
ESCOLA SOLER DE 
VILARDELL (Pl. Muriel 
Casals, 1) 

41,695435 2,479158 08:50 17:00 
Transport escolar 
ordinari 

    DURADA RUTA 00:25 00:25   



 
 
 

 

 

5. El cost corresponent a la prestació del servei de transport escolar amb el servei de dos 
acompanyants més les despeses indirectes, d’acord amb l’estudi de costos que s’adjunta, 
s’estima en 37.191,60 abans d’IVA i de 40.910,76 amb l’IVA. 

 
6. L’import corresponent al cost real del servei més les despeses indirectes l’ingressarà 

l’Ajuntament de Sant Celoni al Consell Comarcal en el compte corrent de BBVA número ES71 
0182 6035 40 0201600889 en els tres pagaments següents:  

 El primer abans del 15 de desembre de 2022 per un import de quinze 13.636,92 
euros. 

 El segon abans del 15 de gener de l’any 2023 per un import de 13.636,92 euros. 

 El tercer abans del 15 d’abril de l’any 2023 per un import de 13.636,92 euros. 
 

7. El Consell Comarcal per la seva part, s’encarregarà de:  

 El seguiment de les altes i baixes de la ruta que li seran facilitades per l’Ajuntament 
de Sant Celoni. 

 La contractació i seguiment de l’empresa de transport que prestarà el servei. 

 La contractació i seguiment de l’empresa que prestarà el servei d’acompanyament.  

 La recepció, gestió i tramitació de les altes i baixes en el servei que l’Ajuntament de 
Sant Celoni faciliti.  

 La transmissió i coordinació de les informacions necessàries pel bon 
desenvolupament del servei amb tots els actors implicats (transportistes, 
acompanyants, centre educatiu, famílies i ajuntament).  

 El seguiment de la utilització del servei per part dels usuaris. 

 Les relacions amb el centre escolar pel que fa al dia a dia en el desenvolupament del 
servei. 

 
8. Es proposa crear una comissió de seguiment per dur a terme el control i avaluació del Servei i 

per tal d’assegurar-ne la correcta prestació, així com, proposar les mesures necessàries per 
desenvolupar i complir millor les obligacions que s’estableixen. A aquest efecte cadascuna de 
les parts designarà un representant per formar part d’aquesta comissió.  

 
Per tant, PROPOSO,      
 
Primer.- Que és dugui a terme un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Celoni per 
tal de prestar el servei de transport escolar no obligatori del alumnes de Sant Celoni que van a 
l’Escola Soler de Vilardell del mateix municipi per al curs 2022-2023.  
 
Segon.- Que es tingui en compte que els imports que consten en aquest informe es basen en 
l’estudi de costos en funció del qual s’articula la licitació, imports poden estar subjectes a variació 
a la baixa en el cas que el contracte per la prestació del servei es faci per un preu inferior a 
l’estimat.” 

 
 
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. I llur addenda de modificació del Conveni formalitzada el 21 de maig 
de 2019. 

 
2. 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.  

 



 
 
 

 

 

3. 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. 

 
4. 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. 

 
5. L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de la llei reguladora de les bases del règim 

local. 
 

6. 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. 

 
7. 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. 

 
 
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 Sant Celoni per a la prestació del servei de transport 
escolar a l’Escola Soler de Vilardell de Sant Celoni, per al curs 2022-2023, d’acord amb 
el redactat següent: 

 
“R E U N I T S 

 
D’una part, el senyor Emiliano Cordero Soria, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit per la secretària accidental de la corporació, la senyora Núria Caellas i Puig.  
 
I de l’altra, el senyor Raül Garcia Ramírez, alcalde de l’Ajuntament de Sant Celoni, assistit pel 
secretari de la corporació, el senyor Sergi Ribas Beltran. 
 
 

I N T E R V E N E N 
 
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, i 
facultat per aquest acte per acord del Ple comarcal, de 25 de setembre de 2019 (BOPB de 4 
d’octubre de 2019). 
 
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 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. 
 
Els secretaris, per raó del càrrec i per donar fe de l’acte. 
 
Totes les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest conveni, i 



 
 
 

 

 

 
M A N I F E S T E N 

 
I. Que 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.   
 

II. Que l’Ajuntament de Sant Celoni, en endavant l’AJUNTAMENT, té interès en què el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, en endavant, el CONSELL COMARCAL, presti el servei de transport 
escolar no obligatori dels alumnes de Sant Celoni matriculats a l’Escola Soler de Vilardell.  
 

 
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. 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.  

 
III. 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.  

 
IV. 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.  

 
V. 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.  

 
VI. 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.   
 

VII. 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. 
 

 
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 establir el marc de col·laboració entre el CONSELL COMARCAL i 
l’AJUNTAMENT per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori dels alumnes residents 
a Sant Celoni matriculats a l’Escola Soler de Vilardell,  d’ara endavant l’ESCOLA, d’acord amb el 
REGLAMENT.  
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL   
  
El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions següents:  
  
a) Recepcionar, gestionar i tramitar les altes i les baixes del servei de transport escolar no obligatori 

per als alumnes l’ESCOLA que l’AJUNTAMENT faciliti, d’acord amb el REGLAMENT.  
 

b) Contractar el servei de transport escolar no obligatori per als alumnes escolaritzats a l’Escola 
Soler de Vilardell de Sant Celoni i fer el seguiment i control del contracte que en resulti.  

 
c) Contractar el servei d’acompanyament del servei de transport escolar no obligatori per als 

alumnes escolaritzats a l’Escola Soler de Vilardell de Sant Celoni i fer el seguiment i control del 
contracte que en resulti. 

  
d) 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.  
 

e) Transmetre i coordinar les informacions necessàries pel bon desenvolupament del servei de 
transport escolar no obligatori per als alumnes de l’ESCOLA 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.  
 

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

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

obligatori. 
 

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

1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per prestar satisfactòriament el servei de 
transport escolar no obligatori als alumnes de l’ESCOLA.    

  

2. Centralitzar la recepció de sol·licituds del servei de transport escolar no obligatori per als alumnes 
de Sant Celoni a l’ESCOLA.  

  

3. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte quart següent.  
 
Quart. Règim econòmic 

 
1. El cost corresponent a la prestació del servei de transport escolar amb el servei de dos 

acompanyants més les despeses indirectes, d’acord amb l’estudi de costos, s’estima en 37.191,60 
abans d’IVA i de 40.910,76 amb l’IVA. 

 



 
 
 

 

 

2. El pagament el fa efectiu L’AJUNTAMENT al CONSELL COMARCAL d’acord amb el règim de 
liquidacions següent: 

 
a) El 15 de desembre de 2022, el CONSELL COMARCAL emet una liquidació per un import de 

13.636,92 euros. 
 
b) El 15 de gener de 2023, el CONSELL COMARCAL emet una liquidació per un import de 

13.636,92 euros. 
 
c) El 15 d’abril de 2023, el CONSELL COMARCAL emet una liquidació per un import de 

13.636,92 euros. 
 

En el termini d’un mes des de la recepció de cadascuna de les liquidacions esmentades amb 
anterioritat, l’AJUNTAMENT ha de pagar al CONSELL COMARCAL l’import resultant. 
 

3. Un cop finalitzat el curs escolar i no més enllà del 31 de desembre de 2023, el CONSELL 
COMARCAL ha de comunicar a l’AJUNTAMENT mitjançant la plataforma EACAT el cost real del 
servei objecte d’aquest conveni i la liquidació final del conveni.  

 
4. En el cas que el cost real sigui inferior al cost estimat i de la liquidació final en resulti un import a 

retornar, el CONSELL COMARCAL ha de retornar a l’AJUNTAMENT l’import de la liquidació en el 
termini de dos mesos des de la comunicació prevista en l’apartat tercer precedent. 

 
5. En el cas que el cost real sigui superior al cost estimat, l’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL 

COMARCAL l’import de la liquidació definitiva en el termini de dos mesos des de la comunicació 
prevista en l’apartat tercer precedent. 

 
6. L’AJUNTAMENT s’ha de fer càrrec dels interessos de demora i/o de les despeses financeres i/o 

de finançament que li ocasioni al CONSELL COMARCAL els seus possibles retards en el 
pagament del servei. 

 
Cinquè. Vigència  
  
Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de l’inici del 
curs escolar 2022-2023 fins a llur finalització, sens perjudici del compliment del règim econòmic que 
s’hi preveu en data posterior. 
 
Sisè. 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.  
  
Setè. 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.  

 
Vuitè. Publicació  
  
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, la 
formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.   



 
 
 

 

 

 
 
Novè. 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. 

 
  
Desè. 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. 
  
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.  
 
 
I en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni.” 

 
2. Reconèixer el dret de tretze mil sis-cents trenta-sis euros amb noranta-dos cèntims 

(13.636,92 €) i el compromís d’ingrés d’exercicis futurs de vint-i-set mil dos-cents 
setanta-tres euros amb vuitanta-quatre cèntims (27.273,84 €) a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 32 46222.   
 

3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Celoni.”  
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 49.11 de la videoacta. 
 
El ple aprova la proposta per unanimitat dels 30 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT 
 
4. Aprovar l'esmena de la liquidació de pròrroga per a l’any 2020 dels serveis i 
programes inclosos a l’exercici 2019 en el Conveni de col·laboració per a la gestió i la 
prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques 



 
 
 

 

 

d’igualtat, per al període 2016-2019, amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea 
bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental corresponent a la fitxa 45.1. 
 
Llegida la proposta de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, de 20 de juliol de 2022, que 
és la que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 18 de juliol de 2022, la senyora Silvia Pérez Corts, cap de l'Àrea de Polítiques Socials i 
d'Igualtat, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 4 d’agost de 2020, amb registre d’entrada E2020010170, el Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies (en endavant DTSF) tramet l’Addenda al Contracte programa entre el DTSF i el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental en matèria de serveis socials, altres programes i serveis 
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per a la implementació de mesures extraordinàries 
en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la COVID-19 durant l’exercici 2020.  

 
a. En el punt primer i l’Annex de l’Acord, amplia els termes de la cooperació, la cooperació i la 

coordinació  per a l’exercici 2020, amb les mesures següents: 
 

- Mesura 1: Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) - Fitxa 45.1 
- Mesura 3: Accions de voluntariat – Fitxa 45.3 
- Mesura 4: Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben es situació  
- de violència masclista i pera als seus fills i filles – Fitxa 45.4 

 
b. El punt quart de l’acord estableix: 

 
“Modificar el procediment i termini de justificació per a les tres primeres mesures (SAD, 
persones sense llar i voluntariat) en els termes següents:  
- Els ens locals han de presentar entre els dies 1 i 5 de cada mes les dades 

corresponents a cadascuna de les mesures que consten a l’annex. Les dades que s’han 
de presentar són les que figuren a l’apartat d’avaluació de cada mesura.   

- El termini de presentació de la justificació econòmica serà el mes de gener de 2021” 
 

c. A l’apartat de les condicions específiques per a cadascuna de les mesures, a la Fitxa 45 
Mesures extraordinàries COVID-19 - Mesura 1: Serveis d’Atenció Domiciliària (SAD), el Punt 
2 recull les accions que s’han de desenvolupar, entre d’altres les següents: 

 
- Ens local: 

o Cofinançar el percentatge no cobert pel finançament del DTSF, sens perjudici de 
l’aplicació dels criteris de copagament de la prestació ordinària del SAD.  

o Justificar la despesa executada tenint en compte si escau, la possibilitat de 
compensació de l’import no executat per SAD social ordinari (Addenda pròrroga 2020)  

 
- El DTSF es compromet a cofinançar el servei, entre d’altres sobre la base de les 

condicions següents: 
 
o Aplicació del mateix percentatge de finançament dels serveis socials bàsics del 

present CP entre ambdues administracions  
o Màxim d’hores a finançar (vegeu la taula de l’annex). 
o Mòdul màxim de finançament 16,25 €/hora. 

 

d. L’Annex – Mesures i aportacions del DTSF reconeix per a la Fitxa 45.1 
 

Fitxa Import  atorgat  Màxim hores previstes 



 
 
 

 

 

(específic SAD) Atorgat  

Fitxa 45.1 Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) 399.214,81 € 37.222,82   

 
2. El 9 de setembre de 2020 la Comissió de Govern aprova el contingut i signatura de la modificació 

de l’addenda de pròrroga per a l’any 2020 dels serveis i programes inclosos a l’exercici 2019 en 
el Conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació dels serveis socials, altres programes 
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per al període 2016-20219 amb els ajuntaments 
que formen part de l’Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental. Aquesta 
modificació trasllada als ajuntaments les condicions de l’Addenda esmentada al punt 1 d’aquest 
informe. 
 
En relació amb la Fitxa 45.1 Serveis d’Atenció Domiciliària (SAD) es traslladen les condicions 
següents: 

 

Municipi Habitants 2019 
Previsió Hores 

SAD 
Previsió 

Finançament 

Aiguafreda               2.504                       314          3.367,65 €  

Santa Maria de Palautordera               9.423                    1.181        12.666,22 €  

Gualba               1.500                       188          2.016,30 €  

Montseny                  342                         43             459,39 €  

Fogars de Montclús                  470                         59             632,77 €  

Vallgorguina               2.891                       362          3.882,45 €  

Sant Esteve de Palautordera               2.820                       353          3.785,92 €  

Campins                  529                         66             707,85 €  

Caldes de Montbui             17.554                    2.200        23.595,00 €  

Canovelles             16.629                    2.084        22.350,90 €  

Cardedeu             18.357                    2.300        24.667,50 €  

La Roca del Vallès             10.650                    1.335        14.317,87 €  

Les Franqueses del Vallès             20.092                    2.518        27.005,55 €  

La Garriga             16.514                    2.069        22.190,02 €  

La Llagosta             13.480                    1.689        18.114,52 €  

Llinars del Vallès               9.938                    1.245        13.352,62 €  

Vilalba Sasserra                  716                         90             965,25 €  

Lliçà d'Amunt             15.256                    1.912        20.506,20 €  

Lliçà de Vall               6.542                       820          8.794,50 €  

Bigues i Riells               9.092                    1.139        12.215,77 €  

Santa Eulàlia de Ronçana               7.288                       913          9.791,92 €  

Martorelles               4.801                       602          6.456,45 €  

Santa Maria de Martorelles                  893                       112          1.201,20 €  

Montmeló               8.755                    1.097        11.765,32 €  

Montornès del Vallès             16.393                    2.054        22.029,15 €  

Parets del Vallès             19.082                    2.391        25.643,47 €  

L'Ametlla del Vallès               8.462                    1.060        11.368,50 €  

Figaró-Montmany               1.114                       140          1.501,50 €  

Tagamanent                  323                         40             429,00 €  

Sant Celoni             17.904                    2.244        24.066,90 €  

Sant Feliu de Codines               6.259                       784          8.408,40 €  

Sant Fost de Campsentelles               8.737                    1.095        11.743,87 €  

Cànoves i Samalús               3.117                       391          4.193,47 €  

Sant Antoni de Vilamajor               6.135                       769          8.247,52 €  

Sant Pere de Vilamajor               4.472                       560          6.006,00 €  

Vallromanes               2.579                       323          3.464,17 €  

Vilanova del Vallès               5.432                       681          7.303,72 €  

TOTALS  37.223,00    399.214,81 € 

 
3. El 4 de gener de 2021 el DTSF obre el tràmit per a la justificació de les mesures COVID19. Amb 

aquesta finalitat el Consell Comarcal del Vallès Oriental recull aquesta informació mitjançant 
certificats dels ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès 
Oriental, amb el resultat següent: 
 



 
 
 

 

 

Municipi 
Hores SAD 
justificades 

Obligacions 
reconegudes i/o 
despesa de l'ens 

local  

 Obligacions reconegudes 
i/o despesa de l'ens local 

ALTRES SERVEIS  

Aiguafreda 0 0 € 0 € 

Bigues i Riells            815,00    17.921,85 €                          7.865,36 €  

Caldes de Montbui            421,00    6.046,96 €                          9.655,55 €  

Campins 0 0 € 0 € 

Canovelles         2.238,08    38.996,49 €                          9.785,33 €  

Cànoves i Samalús            469,50    8.941,38 € 0 € 

Cardedeu            621,92    9.663,24 €                        16.270,52 €  

Figaró-Montmany             424,00    7.786,63 € 0 € 

Fogars de Montclús 0 0 € 0 € 

Gualba            144,00    2.955,58 € 0 € 

La Garriga            151,00    2.717,63 € 0 € 

La Llagosta            391,50    4.671,17 €                        16.878,76 €  

La Roca del Vallès            159,00    2.877,90 € 0 € 

L'Ametlla del Vallès 0 0 € 0 € 

Les Franqueses del Vallès            513,33    9.427,29 € 0 € 

Lliçà d'Amunt 0      0,00 € 18.801,37 € 

Lliçà de Vall            167,00    3.142,95 € 0 € 

Llinars del Vallès            310,00    5.148,63 € 0 € 

Martorelles              94,00    3.330,90 € 0 € 

Montmeló            125,00    3.068,75 € 0 € 

Montornès del Vallès         2.184,70    50.921,48 €                          7.282,28 €  

Montseny 0 0 € 0 € 

Parets del Vallès 0      0 € 25.465,52 € 

Sant Antoni de Vilamajor 0 0 € 0 € 

Sant Celoni            128,25    2.463,71 € 0 € 

Sant Esteve de Palautordera 0 0 € 0 € 

Sant Feliu de Codines            120,00    1.729,20 € 0 € 

Sant Fost de Campsentelles 0 0 € 0 € 

Sant Pere de Vilamajor            119,00    2.146,97 € 0 € 

Santa Eulàlia de Ronçana            230,50    4.820,00 € 0 € 

Santa Maria de Martorelles              96,00    0 € 0 € 

Santa Maria de Palautordera              61,00    947,33 € 0 € 

Tagamanent 0 0 € 0 € 

Vallgorguina 0 0 € 0 € 

Vallromanes 0 0 € 0 € 

Vilalba Sasserra 0 0 € 0 € 

Vilanova del Vallès            196,00    3.978,14 €                          3.335,55 €  

TOTALS  193.704,18 € 115.340,24 € 

 
4. El 29 de gener de 2021, amb RS2021001199, el Consell Comarcal del Vallès Oriental presenta al 

DTSF la Justificació econòmica de les fitxes COVID-19. 
 

5. El 21 d’abril de 2021, la Comissió de Govern 2021/4 aprova la justificació econòmica de les 
mesures COVID-19 corresponent a les fitxes 45.1, 45.2, 45.3 i 45.5 de l’Addenda al Contracte 
programa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en matèria de serveis socials, 
altres programes i serveis relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per a la implementació 
de mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la COVID-19, i 
ratificar-ne llur presentació. 
 

6. El Ple 2022/2 en sessió de 23 de març de 2022, aprova, entre d’altres, la liquidació de pròrroga 
per a l’any 2020 dels serveis i programes inclosos a l’exercici 2019 en el Conveni de col·laboració 
per a la gestió i la prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat, per al període 2016-2019, amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea 
bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental (fitxes 45.1, 45.2, 45.3, 45.4, 45.5 i 45.6). Pel 
que fa a la Fitxa 45.1, el quadre aprovat és el següent: 

 

 



 
 
 

 

 

 

Municipi 

Import 
Addenda 1 
Covid Fitxa 

45.1 

 Import 
justificat per 
l'ajuntament  

 Import a pagar 
a l'ajuntament. 

Liquidació 
inicial 

Baixa (Import 
no justificat) 

Excés de 
justificació 

Proposta de 
repartiment de 

romanent 

 Import a pagar a 
l'ajuntament amb 

repartiment 
romanent. 

Liquidació final. 

Aiguafreda 3.367,65 € -   € -   € 3.367,65 € -   € -   € -   € 

Bigues i Riells 12.215,77 € 25.787,21 € 12.215,77 € -   € 13.571,44 € 13.571,44 € 25.787,21 € 

Caldes de Montbui 23.595,00 € 15.702,51 € 15.702,51 € 7.892,49 € -   € -   € 15.702,51 € 

Campins 707,85 € -   € -   € 707,85 € -   € -   € -   € 

Canovelles 22.350,90 € 48.781,82 € 22.350,90 € -   € 26.430,92 € 26.430,92 € 48.781,82 € 

Cànoves i Samalús 4.193,47 € 8.941,38 € 4.193,47 € -   € 4.747,91 € 4.747,91 € 8.941,38 € 

Cardedeu 24.667,50 € 25.933,76 € 24.667,50 € -   € 1.266,26 € 1.266,26 € 25.933,76 € 

Figaró-Montmany 1.501,50 € 7.786,63 € 1.501,50 € -   € 6.285,13 € 6.285,13 € 7.786,63 € 

Fogars de Montclús 632,77 € -   € -   € 632,77 € -   € -   € -   € 

Gualba 2.016,30 € 2.955,58 € 2.016,30 € -   € 939,28 € 939,28 € 2.955,58 € 

La Garriga 22.190,02 € 2.717,63 € 2.717,63 € 19.472,39 € -   € -   € 2.717,63 € 

La Llagosta 18.114,52 € 21.549,93 € 18.114,52 € -   € 3.435,41 € 3.435,41 € 21.549,93 € 

La Roca del Vallès 14.317,87 € 2.877,90 € 2.877,90 € 11.439,97 € -   € -   € 2.877,90 € 

L'Ametlla del Vallès 11.368,50 € -   € -   € 11.368,50 € -   € -   € -   € 

Les Franqueses del Vallès 27.005,55 € 9.427,29 € 9.427,29 € 17.578,26 € -   € -   € 9.427,29 € 

Lliçà d'Amunt 20.506,20 € 18.801,37 € 18.801,37 € 1.704,83 € -   € -   € 18.801,37 € 

Lliçà de Vall 8.794,50 € 3.142,95 € 3.142,95 € 5.651,55 € -   € -   € 3.142,95 € 

Llinars del Vallès 13.352,62 € 5.148,63 € 5.148,63 € 8.203,99 € -   € -   € 5.148,63 € 

Martorelles 6.456,45 € 1.643,80 € 1.643,80 € 4.812,65 € -   € -   € 1.643,80 € 

Montmeló 11.765,32 € 3.068,75 € 3.068,75 € 8.696,57 € -   € -   € 3.068,75 € 

Montornès del Vallès 22.029,15 € 58.203,76 € 22.029,15 € -   € 36.174,61 € 36.174,61 € 58.203,76 € 

Montseny 459,39 € -   € -   € 459,39 € -   € -   € -   € 

Parets del Vallès 25.643,47 € 25.465,52 € 25.465,52 € 177,95 € -   € -   € 25.465,52 € 

Sant Antoni de Vilamajor 8.247,52 € -   € -   € 8.247,52 € -   € -   € -   € 

Sant Celoni 24.066,90 € 2.463,71 € 2.463,71 € 21.603,19 € -   € -   € 2.463,71 € 

Sant Esteve de Palautordera 3.785,92 € -   € -   € 3.785,92 € -   € -   € -   € 

Sant Feliu de Codines 8.408,40 € 1.729,20 € 1.729,20 € 6.679,20 € -   € -   € 1.729,20 € 

Sant Fost de Campsentelles 11.743,87 € -   € -   € 11.743,87 € -   € -   € -   € 

Sant Pere de Vilamajor 6.006,00 € 2.146,97 € 2.146,97 € 3.859,03 € -   € -   € 2.146,97 € 

Santa Eulàlia de Ronçana 9.791,92 € 4.820,00 € 4.820,00 € 4.971,92 € -   € -   € 4.820,00 € 

Santa Maria de Martorelles 1.201,20 € 1.687,11 € 1.201,20 € -   € 485,91 € 485,91 € 1.687,11 € 

Santa Maria de Palautordera 12.666,22 € 947,33 € 947,33 € 11.718,89 € -   € -   € 947,33 € 

Tagamanent 429,00 € -   € -   € 429,00 € -   € -   € -   € 

Vallgorguina 3.882,45 € -   € -   € 3.882,45 € -   € -   € -   € 

Vallromanes 3.464,17 € -   € -   € 3.464,17 € -   € -   € -   € 

Vilalba Sasserra 965,25 € -   € -   € 965,25 € -   € -   € -   € 

Vilanova del Vallès 7.303,72 € 7.313,69 € 7.303,72 € -   € 9,97 € 9,97 € 7.313,69 € 

TOTAL 399.214,81 € 309.044,43 € 215.697,59 € 183.517,22 € 93.346,84 € 93.346,84 € 309.044,43 € 
 



 

 

7. El quadre aprovat pel Ple amb la liquidació de la Fitxa 45.1, del punt anterior, no es va calcular 
correctament. Com s’explica al punt 1 d’aquest informe, el finançament d’aquesta fitxa està 
vinculat al màxim d’hores reconegudes pel DTSF, amb un mòdul màxim de 16,25€/hora, i la 
liquidació es va calcular amb els imports d’obligacions reconegudes i/o despesa de l'ens local.  

8. L’11 de març de 2022, amb RE E2022003717 el DTSF envia l’informe tècnic de valoració de la 
Fitxa 45.1 amb el finançament reconegut segons els imports justificats el 29 de gener de 2021. 

 
  
9. El 17 de juny de 2022, amb RE E2022008926, el DTSF envia la resolució definitiva de l’expedient 

de revocació que va elaborar ratificant els imports del punt 8 d’aquest informe. 
 

10. Per tant, segons el finançament reconegut pel DTSF, la liquidació correcta de la Fitxa 45.1 als 
ajuntaments ha d’efectuar-se segons els imports següents: 

a. Pel que fa al 66% de les hores reals justificades (109.178,14€) 

 

Municipi 
 Previsió Hores 

SAD  
Previsió 

Finançament 
 Hores 

justificades  
 Finançament 

reconegut  

Aiguafreda 314,00 3.367,65 € 0 -   € 

Bigues i Riells 1.139,00 12.215,77 € 815,00 8.740,88 € 

Caldes de Montbui 2.200,00 23.595,00 € 421,00 4.515,23 € 

Campins 66,00 707,85 € 0 -   € 

Canovelles 2.084,00 22.350,90 € 2.238,08 24.003,41 € 



 

 

Municipi 
 Previsió Hores 

SAD  
Previsió 

Finançament 
 Hores 

justificades  
 Finançament 

reconegut  

Cànoves i Samalús 391,00 4.193,47 € 469,50 5.035,39 € 

Cardedeu 2.300,00 24.667,50 € 621,92 6.670,09 € 

Figaró-Montmany 140,00 1.501,50 € 424,00 4.547,36 € 

Fogars de Montclús 59,00 632,77 € 0 -   € 

Gualba 188,00 2.016,30 € 144,00 1.544,40 € 

La Garriga 2.069,00 22.190,02 € 151,00 1.619,48 € 

La Llagosta 1.689,00 18.114,52 € 391,50 4.198,84 € 

La Roca del Vallès 1.335,00 14.317,87 € 159,00 1.705,28 € 

L'Ametlla del Vallès 1.060,00 11.368,50 € 0 -   € 

Les Franqueses del Vallès 2.518,00 27.005,55 € 513,33 5.505,46 € 

Lliçà d'Amunt 1.912,00 20.506,20 € 0 -   € 

Lliçà de Vall 820,00 8.794,50 € 167,00 1.791,08 € 

Llinars del Vallès 1.245,00 13.352,62 € 310,00 3.324,75 € 

Martorelles 602,00 6.456,45 € 94,00 1.008,15 € 

Montmeló 1.097,00 11.765,32 € 125,00 1.340,63 € 

Montornès del Vallès 2.054,00 22.029,15 € 2.184,70 23.430,91 € 

Montseny 43,00 459,39 € 0 -   € 

Parets del Vallès 2.391,00 25.643,47 € 0 -   € 

Sant Antoni de Vilamajor 769,00 8.247,52 € 0 -   € 

Sant Celoni 2.244,00 24.066,90 € 128,25 1.375,48 € 

Sant Esteve de Palautordera 353,00 3.785,92 € 0 -   € 

Sant Feliu de Codines 784,00 8.408,40 € 120,00 1.287,00 € 

Sant Fost de Campsentelles 1.095,00 11.743,87 € 0 -   € 

Sant Pere de Vilamajor 560,00 6.006,00 € 119,00 1.276,28 € 

Santa Eulàlia de Ronçana 913,00 9.791,92 € 230,50 2.472,11 € 

Santa Maria de Martorelles 112,00 1.201,20 € 96,00 1.029,60 € 

Santa Maria de Palautordera 1.181,00 12.666,22 € 61,00 654,23 € 

Tagamanent 40,00 429,00 € 0 -   € 

Vallgorguina 362,00 3.882,45 € 0 -   € 

Vallromanes 323,00 3.464,17 € 0 -   € 

Vilalba Sasserra 90,00 965,25 € 0 -   € 

Vilanova del Vallès 681,00 7.303,72 € 196,00 2.102,10 € 

Total 37.223,00 399.214,81 € 10.179,78 109.178,14 € 

 
b. Pel que fa l’import a pagar per altres despeses (115.340,24€) 

 

Municipi 

Despesa justificada d'altres 
despeses (material protecció, 
menjars a domicili, seguiment 

telefònic…) 

Finançament 
reconegut pel 

DTSF 

Aiguafreda 0 € 0 € 

Bigues i Riells 7.865,36 € 7.865,36 € 

Caldes de Montbui 9.655,55 € 9.655,55 € 

Campins 0 € 0 € 

Canovelles 9.785,33 € 9.785,33 € 

Cànoves i Samalús 0 € 0 € 

Cardedeu 16.270,52 € 16.270,52 € 

Figaró-Montmany 0 € 0 € 

Fogars de Montclús 0 € 0 € 

Gualba 0 € 0 € 

La Garriga 0 € 0 € 

La Llagosta 16.878,76 € 16.878,76 € 

La Roca del Vallès 0 € 0 € 

L'Ametlla del Vallès 0 € 0 € 

Les Franqueses del Vallès 0 € 0 € 

Lliçà d'Amunt 18.801,37 € 18.801,37 € 

Lliçà de Vall 0 € 0 € 

Llinars del Vallès 0 € 0 € 



 

 

Municipi 

Despesa justificada d'altres 
despeses (material protecció, 
menjars a domicili, seguiment 

telefònic…) 

Finançament 
reconegut pel 

DTSF 

Martorelles 0 € 0 € 

Montmeló 0 € 0 € 

Montornès del Vallès 7.282,28 € 7.282,28 € 

Montseny 0 € 0 € 

Parets del Vallès 25.465,52 € 25.465,52 € 

Sant Antoni de Vilamajor 0 € 0 € 

Sant Celoni 0 € 0 € 

Sant Esteve de Palautordera 0 € 0 € 

Sant Feliu de Codines 0 € 0 € 

Sant Fost de Campsentelles 0 € 0 € 

Sant Pere de Vilamajor 0 € 0 € 

Santa Eulàlia de Ronçana 0 € 0 € 

Santa Maria de Martorelles 0 € 0 € 

Santa Maria de Palautordera 0 € 0 € 

Tagamanent 0 € 0 € 

Vallgorguina 0 € 0 € 

Vallromanes 0 € 0 € 

Vilalba Sasserra 0 € 0 € 

Vilanova del Vallès 3.335,55 € 3.335,55 € 

Total 115.340,24 115.340,24 € 

 
11. El 7 de juny de 2022, el Consell Comarcal del Vallès Oriental va fer el pagament per compensació 

a l’Ajuntament de Montmeló per un import de 3.068,75 € quan en realitat l’import de finançament 
reconegut ha de ser de 1.340,63 €. 

 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Que s’aprovi l’esmena de l’error, sent la liquidació correcte de 224.518,38 €, segons l’informe 

tècnic de valoració del DTSF del punt 8 d’aquest informe. 
 

2. Que s’aprovi la distribució correcte del finançament de la Fitxa 45.1, segons el punt 10, apartats a 
i b d’aquest informe. 

 
3. Modificar les obligacions reconegudes d’exercicis tancats (any 2020) de la Fitxa 45.1, d’acord 

l’informe d’intervenció de comptabilització d’aquesta mesura que consta a l’expedient, per un 
import de -84.526,05 €. 

 
4. Ordenar el pagament de la Fitxa 45.1 per import de 224.518,38 €, segons el punt 10, apartats a i 

b d’aquest informe. 
 

5. Incrementar la devolució d’ingressos de la Fitxa 45.1 al DTSF per un import de 84.526,05€. 
 

6. Aprovar la devolució d’ingressos de la fitxa 45.1 per un import de 174.696,43€. 
 

7. Requerir a l’Ajuntament de Montmeló la devolució de 1.728,12 € corresponent a la diferència 
entre el pagament per compensació realitzat i la liquidació correcte aprovada. 

 
8. Notificar-ho a tots els interessats.” 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 



 

 

1. La pròrroga per a l’any 2020 dels serveis i programes inclosos a l’exercici 2019 en el 
Conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació dels serveis socials, altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per al període 2016-2019 
altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per al període 2016-
2019, amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis socials Resta del 
Vallès Oriental i les addendes respectives. 

 
2. El Text refós de la Llei d’organització comarcal. 
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Esmenar l’error en l’acord de Ple de 23 de març de 2022 de liquidació de la pròrroga per 

a l’any 2020 dels serveis i programes inclosos a l’exercici 2019 en el Conveni de 
col·laboració per a la gestió i la prestació dels serveis socials, altres programes relatius 
al benestar social i polítiques d’igualtat, per al període 2016-2019, amb els ajuntaments 
que formen part de l’Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental 
corresponent a la  fitxa 45.1, essent llur import de 224.518,38 EUR, d’acord amb el punt 
vuitè de l’informe de la relació de fets.  
 

2. Distribuir el finançament de la Fitxa 45.1, un cop esmenada la liquidació, d’acord amb el 
punt 10, apartats a i b de l’informe de la relació de fets.  

 
3. Modificar les obligacions reconegudes d’exercicis tancats (any 2020) de la Fitxa 45.1, 

d’acord l’informe d’intervenció de comptabilització d’aquesta mesura que consta a 
l’expedient, per un import de -84.526,05 EUR. 

 
4. Ordenar el pagament de la Fitxa 45.1 per import de 224.518,38 EUR, d’acord amb el 

punt 10, apartats a i b de l’informe de la relació de fets.  
 

5. Incrementar la devolució d’ingressos de la Fitxa 45.1 a la Generalitat de Catalunya per 
un import de 84.526,05 EUR. 

 
6. Aprovar la devolució d’ingressos de la fitxa 45.1 per un import de 174.696,43 EUR. 

 
7. Requerir a l’Ajuntament de Montmeló la devolució de 1.728,12 EUR corresponent a la 

diferència entre el pagament per compensació feta i la liquidació esmenada. 
 

8. Notificar aquests acords als ajuntaments interessats.” 
 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 49.53 de la videoacta. 
 
El ple aprova la proposta per unanimitat dels 30 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 



 

 

 
5. Resoldre les al•legacions de People Plus Innovation, SL en relació amb l’expedient 
per a la imposició de penalitats corresponent al contracte per a la prestació del servei 
d’ajuda a domicili en diversos municipis del Vallès Oriental del lot 3 i imposició de 
penalitats. 
 
Llegida la proposta de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, de 20 de juliol de 2022, que 
és la que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 14 de gener de 2022, la Gerència del Consell Comarcal del Vallès Oriental, mitjançant 

el Decret numero 2022GER000061, va aprovar l’inici de l’expedient per a la imposició de 
penalitats a PEOPLE PLUS INNOVATION, SL, corresponent al contracte per a la 
prestació del servei d’ajuda a domicili en diversos municipis del Vallès Oriental del lot 3. 

 
2. El 20 de juliol de 2022, la senyora Silvia Pérez Corts, responsable del contracte per a la 

prestació del servei d’ajuda a domicili en diversos municipis del Vallès Oriental 
corresponent al lot 3, ha emès l’informe següent: 
 

“RELACIÓ DE FETS 
 

1. L’11 de gener de 2022, com a responsable del contracte del servei d’ajuda a domicili 
corresponent al lot 3, vaig emetre l’informe següent:  

 

 “RELACIÓ DE FETS 
 

1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental té competència per a la prestar el servei 
d’ajuda a domicili d’alguns municipis de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials Resta 
de Municipis, que s’estableix a la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, 
i el seu exercici es defineix en els convenis del servei d’ajuda a domicili 
formalitzats entre el Consell Comarcal i els ajuntaments de la comarca dels 
municipis de Montornès del Vallès i Vilanova del Vallès. 

 
2. El 22 de juliol de 2020, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va acordar 

adjudicar el contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili en diversos 
municipis del Vallès Oriental corresponent al Lot 3 a l’empresa People Plus 
Innovation, SL. 

 
3. El 19 d’agost de 2020 es va formalitzar, el contracte amb l’empresa People Plus 

Innovation, SL.  per al contracte del lot  3 del Servei d’Ajuda a Domicili del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, amb vigència del dia 01 de setembre 2020 a 31 
d’agost 2021.  

 
4. Amb la formalització del contracte, el contractista es comprometia a executar el 

contracte amb estricta subjecció als Plecs de clàusules administratives 
particulars, el Plec de prescripcions tècniques, la proposició presentada pel 
mateix contractista i altres documents contractuals. 

 
5. El 23 de juny de 2021  van formalitzar la pròrroga dels esmentats contractes pel 

període d’un any.  
 



 

 

6. La clàusula 40. dels Plecs de Clàusules Administratives del Contracte recull que 
la cap de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat és la persona responsable del 
contracte i que exercirà les funcions de:   

 
a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i 

condicions contractuals  
 
 

b) Tramitar les incidències que sorgeixin durant el desenvolupament dels servei  
 

c) Exigir l'existència dels mitjans i organització necessaris per a prestació del 
servei.  
 

d) Elaborar l’informe a elevar a l’òrgan de contractació on es determini si el 
retard en l’execució del contracte és degut a motius imputables al contractista  
 

e) Elaborar l’informe a elevar a l’òrgan de contractació en relació amb la 
imposició i quantia de penalitzacions al contractista  
 

f) Determinar si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a les 
prescripcions establertes i condicions contractuals. En aquest sentit, s’haurà 
de dur a terme un seguiment de totes i cadascuna de les d’obligacions 
assumides pel contractista en l’execució del servei, amb la verificació del seu 
compliment i amb atenció especial a aquelles que hagin estat determinants 
per a l’adjudicació al seu favor  
 

 
7. Durant l’execució del contracte s’han detectat diferents incompliments de les 

obligacions del contractista, descrits als Plecs de clàusules administratives 
particulars, el Plec de prescripcions tècniques i la proposició presentada pel 
mateix contractista. Aquests incompliments es descriuen a continuació, on 
s’especifica: 

 
- L’actuació de l’empresa.  
- La obligació que s’ha incomplert. 
- La clàusula tècnica o administrativa corresponent a la obligació del 

contractista en la realització de la tasca.  
- El tipus de falta i sanció que correspon, segons la clàusula 45. Penalitats, del 

Plec de Clàusules Administratives.   
 

a) Actuació de l’empresa: No avís i comunicació a les persones usuàries 
d'incidències o alteracions de servei.  

 
61 queixes rebudes en el 2021 de no avís de absències de serveis.  58 d'aquestes 

queixes són en els darrers 6 mesos. Les queixes rebudes corresponen a 
expedients dels lots 3, 4 i 5. 

 

Obligació incomplerta 
Clàusula  
PPT/PCAP 

Tipus de falta 
Sanció 
corresponent 

El contractista ha 
d’executar les tasques 
següents: En cas que 

PPT- 
Clàusula 12. 
Organització 

Penalitat per 
incompliment o 
per compliment 

0,50% del preu 
del contracte.  



 

 

la no realització d’un 
servei sigui per 
problemes de gestió 
del contractista, 
aquest ha d’informar 
immediatament a la 
persona usuària, al 
Consell Comarcal i 
serveis socials bàsics 
mitjançant el sistema 
d’informació que 
determini el Consell 
Comarcal, oferir la 
recuperació en les 4 
hores següents al 
servei. 

del servei. 
3. s)  

defectuís de les 
prestacions 
GREU. 

 
b) Actuació de l’empresa: demora en l’inici de serveis.   

 
En data 19 de novembre hi havia 2 expedients amb data d’inici la primera setmana 
de desembre i amb 20 dies laborables trasncorreguts des del seu encàrrec a 
l’empresa. . Del 1 al 23 de desembre hi ha hagut 8 expedients que han proposat 
iniciar el servei fora el termini i fora la data sol·licitada. A data 28/12/2021 hi havia 
un servei urgent sense resoldre amb data sol·licitada 22/12/2021. La demora dels 
serveis del més de desembre corresponen als lots 3 i 5. 

 

Obligació incomplerta 
Clàusula  
PPT/PCAP 

Tipus de falta 
Sanció 
corresponent 

El contractista ha 
d’executar les tasques 
següents. Iniciar la 
prestació del servei 
d’acord amb els 
terminis màxims 
següents: Servei 
ordinari: 7 dies des de 
la recepció de 
l’encàrrec del servei. 
Servei urgent: 24 
hores des de la 
recepció de l’encàrrec 
del servei. 

Clausula 12. 
Organització 
del servei. 
3.b) 

Penalitats per 
demora 

0,20 euros per 
cada 1.000 del 
preu del 
contracte al dia i 
respecte a cada 
persona 
beneficiària en 
relació amb la 
qual s'incompleixi 
el termini 

 
c) Actuació de l’empresa: serveis no realitzats.   

 
- En els darrers 6 mesos s’han rebut  54 queixes i s’han comunicat a l’empresa, 

per correu, de persones que han informat que no se’ls està prestant el servei 
concedit. Les queixes han estat comunicades a l’empresa i s’ha confirmat per 
correu que no s’han realitzat, per manca de personal. A dia d'avui l’empresa 
no ha resolt la situació, que ha estat continuada durant els mesos de juny, 
juliol, agost, setembre, octubre, noviembre i desembre.  

 



 

 

- Al Sistema d'Informació JANO consten a data 23/12/2021 , 88 hores de 
serveis sense resoldre per absència de personal durant el periode 1 
desembre- 23 desembre del lot 3 i 18,75 hores de serveis sense resoldre per 
absència de personal durant  el periode 1 desembre-23 desembre, del lot 4 i 
274 hores de serveis sense resoldre per absència de personal durant el 
periode 1 desembre- 23 desembre del lot 5. Les dades s’han extret un cop 
l’empresa ha informat de les suplències per vacances.  

 

Obligació incomplerta 
Clàusula  
PPT/PCAP 

Tipus de 
falta 

Sanció 
corresponent 

El contractista ha de 
prestar el servei amb la 
continuitat i regularitat 
establerta.  El contractista 
ha de prestar el servei 
contractat en tots els seus 
termes i proveir les vacants 
que es puguin produir per 
malaltia, absència, 
vacances o qualsevol altra 
causa.El responsable del 
contracte ha de prendre les 
mesures adequades per 
evitar interrupcions o 
demores en el servei.  El 
contractista ha de cobrir les 
absències del seu personal 
per vacances o altres 
eventualitats. En el cas de 
malaltia, el termini màxim 
per efectuar la substitució 
és de 24 hores. En 
qualsevol cas, el canvi per 
suplència, per vacances o 
per necessitats del servei, 
no eximeix de la realització 
de les prestacions 
encomanades pel Consell 
Comarcal. El contractista 
ha de complir amb la 
obligació esencial de 
prestar el servei amb la 
continuïtat convinguda i 
garantir a les persones 
beneficiàries el dret a 
rebre’l en les condicions 
que s’hagin establert.  

PPT. Clàusula 
8. Obligacions 
del 
contractista. a i  
z.iii;  PPT.  
Clàusula 13.  f. 
PPT.; Clàusula 
17.  2.;  PCAP. 
Clausula 39. e)  

Penalitat per 
incompliment 
o per 
compliment 
defectuís de 
les 
prestacions 
MOLT 
GREU.   

S'imposarà 
una penalitat 
de l'1% del 
preu del 
contracte 

 
d) Actuació de l’empresa: l'empresa no manté actualitzades les dades i incidències 

de serveis al sistema d'informació.  Les incidències dels serveis són comunicades 
al Consell Comarcal a través de queixes, sense que anterior a la queixa hagi 



 

 

hagut comunicació per part de l’empresa. Aquesta actuació es dona en els lots 
3,4 i 5. 

 

Obligació incomplerta 
Clàusula  
PPT/PCAP 

Tipus de 
falta 

Sanció 
corresponent 

El contractista ha de 
comunicar al Consell 
Comarcal qualsevol 
incidència que afecti el 
normal funcionament del 
servei, com ara absències 
de les treballadores o de la 
persona usuària, canvis de 
treballadores, puntuals o 
programats, planificació de 
les vacances o altres 
incidències derivades del 
desenvolupament del servei, 
en la forma o sistema 
d’informació establert pel 
Consell Comarcal. Les 
dades han d’estar en tot 
moment actualitzades.  És 
obligació esencial del 
contractista fer ús del 
programa Jano Sociales, o 
del programa o sistema 
d’informació que designi el 
Consell Comarcal, per a la 
gestió del servei i emplenar-
ne tots els camps i mantenir-
los completament 
actualitzats en temps real 
sense demores, llacunes, 
mancances ni falsedats. 

PPT- 
Clàusula 8.  
K)  n) . u) . 
Clausula 12. 
3.f) 3g) 
Clausula 15. 
3.  s) 
Clàusula 
16.4.  PCAP- 
Clausula 39. 
1.r)  

Penalitat per 
incompliment 
o per 
compliment 
defectuís de 
les 
prestacions 
MOLT 
GREU. 

S'imposarà 
una penalitat 
de l'1% del 
preu del 
contracte 

 
8. En data 19 de novembre de 2021 la responsable del contracte per part del 

Consell Comarcal va realitzar una reunió amb l’empresa, per poder traslladar els 
incompliments detectats així com requerir la seva resolució en els terminis 
establerts en el contracte. Es va sol·licitar informar de les mesures establertes per 
l’empresa així com la data en que es resoldrien aquests incompliments.  

 
9. En data 22 de novembre de 2021 i registre de sortida S2021015100 el Consell 

Comarcal va fer arribar l’acta de la reunió mantinguda el dia 19 de novembre i 
amb els acords presos, on es sol·licitava una proposta de compromisos i dates de 
resolució en cada un dels indicadors.  

 
10. En data 26 de novembre de 2021, l’empresa  va fer arribar al Consell Comarcal, 

mitjançant registre d’entrada numero E2021018158, les mesures i terminis per 
resoldre la situació indicats a continuació:  

 

Indicador detectat Mesures que durà a terme Data màxima de resolució 



 

 

d’incompliment  l’empresa de la incidència  

a) No avís i comunicació a 
les persones usuàries 
d'incidències o 
alteracions de servei.  

 

Reforçar missatge de 
comunicació a l'usuari de 
qualsevol canvi a l'equip de 
coordinació 
 

Immediata 

b) serveis no iniciats Control diari de llistat 
d'encàrrecs pendents de 
gestionar i informació 
setmanal al 
Consell dels encàrrecs que 
no es poden gestionar per 
motius externs a l'empresa 
per 
tal de que es faci la seva 
anul.lació 

Inmediata 

c) demora en l’inici de 
serveis 

Control diari de llistat 
d'encàrrecs pendents de 
gestionar i informació 
setmanal al 
Consell dels encàrrecs que 
no es poden gestionar per 
motius externs a l'empresa 
per 
tal de que es faci la seva 
anul.lació 

Inmediata 

d) serveis no realitzats Contractació d'un auxiliar de 
la llar alliberat. L'empresa ja 
disposava de treballadora 
familiar alliberada. 

Inmediata 

e) dades i incidències no 
actualitzades al sistema 
d'informació.   

Sincronització de les dades 
del nostre sistema Jano 
amb Jano del Consell  

20/12/2021 

 
11. Durant el més de desembre les actuacions i incompliments s’han continuat 

donant per part del contractista i no han estat resoltes.  
 

Per tant, PROPOSO,      

 
1.  Iniciar procediment per a la imposició de penalització a PEOPLE PLUS 

INNOVATION, SL en relació a les actuacions descrites al punt 7 de la relació de 
fets, que són constitutives d’un incompliment contractual tipificades en el Plec de 
Clàusules Administratives que regula el contracte del Servei d’Ajuda a Domicili 
per al lot 3. 

 
2. Iniciar procediment per a la imposició de la sanció establerta a la clàusula 45 del 

Plec de Clàusules Administratives, que es concreta a continuació:   
 

Lot 3 Penalització Import 

No avís i 
comunicació a les 
persones usuàries 

0,50% del preu 
del contracte. 

863,51 € 



 

 

d'incidències o 
alteracions de 
servei. 

Demora en l’inici 
de serveis. Exp. 
43/012/2021 iniciat 
en 17 dies.  

0,20 euros per 
cada 1.000 del 
preu del 
contracte al dia 
i respecte a 
cada persona 
beneficiària en 
relació amb la 
qual 
s'incompleixi el 
termini 

345,40 € 

Serveis no 
realitzats (88 
hores de servei) 

1% del preu del 
contracte 

 1.727,01 €  
 

Dades i 
incidències no 
actualitzades 
sistema JANO 

1% del preu del 
contracte 

 1.727,01 €  
 

“ 
 

2. El 14 de gener de 2022, s’aprova el Decret de Gerència numero 2022GER000061, 
amb la part dispositiva següent:  
“ 

1. Iniciar l’expedient per a la imposició de penalitats a PEOPLE PLUS 
INNOVATION, SL, en relació amb les actuacions descrites al punt 7 de la 
relació de fets de l’informe emès l’11 de gener de 2022 per la cap de l’Àrea de 
Polítiques Socials i d’Igualtat i responsable del contracte i que es reprodueix a 
la relació de fets d’aquest Decret, que són constitutives dels incompliments 
contractuals tipificats en la clàusula 45 del Plec de clàusules administratives 
particulars que regula el contracte formalitzat el 19 d’agost de 2020 per a la 
prestació del servei d’ajuda a domicili en diversos municipis del Vallès Oriental 
corresponent al lot 3, els quals s’identifiquen i es quantifiquen d’acord amb el 
detall següent: 

 

Incompliment 
 

Penalització Import 

No avís i comunicació a les 
persones usuàries 
d'incidències o alteracions de 
servei. 

0,50% del preu del contracte. 863,51 € 

Demora en l’inici de serveis. 
Exp. 43/012/2021 iniciat en 17 
dies.  

0,20 euros per cada 1.000 
del preu del contracte al dia i 
respecte a cada persona 
beneficiària en relació amb la 
qual s'incompleixi el termini. 

345,40 € 

Serveis no realitzats (88 hores 
de servei). 

1% del preu del contracte.  1.727,01 
€  
 

Dades i incidències no 1% del preu del contracte.  1.727,01 



 

 

actualitzades sistema JANO. €  
 

 
2. Obrir un tràmit d’audiència pel termini de 5 dies hàbils per a què People Plus 

Innovation, SL, pugui formular les al·legacions que consideri oportunes. 
 

3. Notificar aquest Decret a People Plus Innovation, SL.” 
 

3. El 14 de gener de 2022, es va trametre la notificació del Decret precedent a People 
Plus Innovation, SL, registre de sortida núm. S2022000752, acceptada el 17 de 
gener de 2022.  

 
4. El 24 de gener de 2022, registre d’entrada E2022000978, People Plus Innovation, 

SL, presenta les al·legacions on conclou el següent: 
 

Que no han sido probados ninguno de los supuestos incumplimientos descritos en el 
acuerdo de inicio, ni han sido aportados datos concretos de los mismos, lo cual 
genera indefensión a esta parte; asimismo, tampoco ha sido tenida en cuenta la 
situación de fuerza mayor generada por la emergencia sanitaria, con un absentismo 
muy superior a la media, que en ningún caso puede considerarse una causa 
imputable a esta adjudicataria. 

 
En aquest sentit sol·licita l’arxiu de l’expedient sancionador.  

 
En relació amb els incompliments identificats en el Decret d’inici de l’expedient de 
penalitats s’exposa el següent:  
 
4.1. En relació a l’incompliment de no avís i comunicació a les persones usuàries 
d'incidències o alteracions de servei:  
 
Que no es cierto que esta compañía haya incumplido sus obligaciones de 
comunicación a las personas usuarias de alteraciones en el servicio. 

 
Se pretende imputar a esta compañía un presunto incumplimiento de la obligación de 
avisar a las personas usuarias sobre la no realización de un servicio sin aportarse 
prueba alguna de dichos presuntos hechos, basándose única y exclusivamente en 
supuestas quejas de los usuarios. 

 
La imputación de dichos hechos a esta compañía, sin dar traslado junto con la 
notificación de las quejas o cuanto menos, datos concretos de los supuestos 
incumplimientos, supone una clara indefensión para esta parte, quedando nuestras 
posibilidades de defensa reducidas al mínimo e imposibilitando de facto la posibilidad 
de aportar informes o pruebas tendentes a rebatir los supuestos incumplimientos que 
se pretenden imputar. 

 
En cualquier caso, y desconociendo por completo los presuntos incumplimientos a 
los que se refiere ese Consell, esta compañía quiere dejar constancia de que las 
faltas de servicio que ocasionalmente se hubieran podido producir, responde siempre 
a circunstancias sobrevenidas relacionadas con el personal, como se desarrollará 
más adelante, y nunca a la falta de organización o previsión del servicio, y que, en 
cualquier caso, son siempre atendidas de inmediato buscando solventarse en el 
menor periodo de tiempo y con el menor impacto para los usuarios posible. 



 

 

 
4.2 En relació a l’incompliment de demora en l’inici de serveis. Exp. 43/012/2021 

iniciat en 17 dies. 
 

El PPT establece que en el caso de los servicios ordinarios éste se deberá de poner 
en marcha en el plazo de 7 días desde la recepción del encargo, mientras que en el 
caso de los servicios urgentes en plazo será de 24 horas desde la recepción del 
encargo. El acuerdo de inicio de expediente sancionador se limita a hablar de 
expedientes pendientes de gestionar, lo que en ningún caso puede entenderse como 
un incumplimiento por parte de esta compañía de sus obligaciones de inicio de 
servicio. En efecto, en ningún punto de la notificación del expediente sancionador 
queda probado que los presuntos incumplimientos en los plazos establecidos para el 
inicio de los servicios se deban a causas imputables a esta compañía. 

 
Cabe señalar a este respecto y como bien sabe, que la recepción del encargo no 
siempre supone la posibilidad de poder iniciar el servicio. En muchas ocasiones los 
encargos recibidos no conllevan a la prestación del servicio y, en otros muchos casos, 
es necesaria la subsanación de datos o documentación o incluso la coordinación con 
el propio usuario. En cuanto al resto de incumplimientos en el inicio del servicio que se 
pretenden sancionar, se niega igualmente el incumplimiento por causas imputables a 
esta compañía y en prueba de ello aportan las siguientes pruebas: 

 
Expediente 43/012/2021: No es cierto que exista una demora en la iniciación del 
servicio. La fecha de inicio solicitada fue el 6 de diciembre de 2021 (día festivo) y el 
servicio se inició el día el 13 de diciembre de 2021, por tanto, no incumpliéndose el 
plazo máximo previsto de 7 días. 

 
Por lo que respecta al servicio de auxiliar del hogar, indicar que el 6 de diciembre de 
2021 hubo una renovación de servicio (de tramo en JANO), sin embargo, el servicio se 
inició el 4 de febrero de 2021, siendo su fecha de solicitud el 2 de febrero de 2021. 

 
4.3 En relació a l’incompliment de serveis no realitzats (88 hores de servei) 

 
Que las horas de servicio sin resolver que pudieran aparecer en la plataforma JANO 
no se corresponden con horas de servicio no realizadas. 
 
Al igual que ya se ha manifestados en los dos primeros puntos de la presente, se 
vuelve a incidir sobre la indefensión generada a esta parte al no aportarse la relación 
de horas de servicio supuestamente no realizadas, lo que impide una vez más a esta 
compañía aportar datos tendentes a probar el cumplimiento del precepto que se 
pretende sancionar. 
En cualquier caso, cabe destacar que el concepto de servicios sin resolver per 
ausencia de personal en la aplicación JANO no corresponde con servicios no 
realizados, puesto que ya existe el concepto de servicio no realizado, los cuales no 
son sinónimos y que, por tanto, no pueden ser tratadas por igual. 

 
En cualquier caso, cabe recordar que la posibilidad de no realizar puntualmente un 
servicio viene reconocida, como el propio Consell señala en su escrito de incoación, 
en el PPT, concretamente en la cláusula 12.3 s).  

 



 

 

Asimismo, cabe señalar que la cláusula 45 del PCAP donde se regulan las 
penalizaciones, establece para cada uno de los supuestos de incumplimiento previsto 
un requisito, que el incumplimiento sea por causas imputables al contratista. 

 
La realidad del servicio desde hace ya dos años como consecuencia de la emergencia 
sanitaria, es una situación muy alejada de la prevista en los pliegos que rigen el 
presente contrato. Sin duda, es una situación sin precedentes que ni esta adjudicataria 
ni el Consell pudieron prever y que, aún en la actualidad, continúa siendo una 
situación novedosa difícil de gestionar y anticipar en muchos aspectos. 

 
Desde esta compañía hemos intentado siempre velar por el bien común y el interés de 
los usuarios del servicio adaptándonos a las circunstancias, desarrollando nuevos 
protocolos de actuación, dando los equipos de protección individuales necesarios. Sin 
embargo, y a pesar de nuestros esfuerzos ante esta situación de fuerza mayor que 
claramente sobrepasa nuestras obligaciones contractuales, la crisis sanitaria continúa 
imponiendo circunstancias difíciles de prever y en ocasiones difíciles de solventar con 
rapidez, como es la del aumento del absentismo. 

 
Como ya se ha puesto de manifiesto en las diversas y habituales reuniones de 
seguimiento entre esta compañía y el Consell, la crisis sanitaria ha desencadenado un 
notable aumento de las bajas del personal adscrito al servicio, siendo las cifras 
actuales muy superiores a las inicialmente previstas (10% según estudio de costes 
aportado por ese Consell). 

 
Ante esta situación de elevado absentismo, cuyo origen reiteramos se encuentra en 
una causa de fuerza mayor no imputable a esta compañía, podemos afirmar haber 
dedicado el máximo de los recursos posibles que la situación ha permitido con el fin de 
prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar el derecho de los usuarios 
a recibirlos en las condiciones establecidas. 

 
4.4 En relació amb l’incompliment de dades i incidències no actualitzades al sistema 

JANO. 
 
Que la compañía introduce en el sistema JANO toda la información relacionada con el 
servicio. 
Una vez más y como se ha venido reiterando en los puntos anteriores, esta compañía 
no puede rebatir los hechos que se pretenden imputar puesto que no se da traslado de 
las supuestas quejas cuyas indecencias no constan en el sistema JANO. 
 
Esta compañía quiere destacar que ha efectuado una importante inversión en la 
adquisición del mismo sistema de gestión JANO con la finalidad de tener una interface 
entre las dos aplicaciones para facilitar la actualización de los datos. 
 
En la instancia de registro número E2021018158 de fecha 26 de noviembre de 2021 
se da respuesta al requerimiento efectuada por ese Consell, proponiendo sincronizar 
los datos de la compañía con los suyos a través de la aplicación JANO. Asimismo, con 
tal propósito, como saben, el pasado 30 de noviembre de 2021 se dio traslado del 
documento de esta propuesta de interface a la que ese Consell debía de revisar y dar 
respuesta, sin embargo, a fecha de la presente se haya recibido respuesta. Para poder 
efectuar la interface propuesta entre las dos bases de datos debe tenerse la 
aprobación por parte de ese Consell, resultando por tanto imposible, por causas 



 

 

completamente ajenas a nuestra voluntad haber puesto en marcha dicha medida 
tendente a mejorar el servicio. 

 
5. L’11 d’abril de 2022, com a responsable del contracte vaig emetre l’informe següent: 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
- En data 14 de gener de 2022, mitjançant decret num. 2022GER000061, la 

Gerència del Consell Comarcal del Vallès Oriental va dictar iniciar un procediment 
per a la imposició de penalització i sanció a PEOPLE PLUS INNOVATION, SL, per 
l’incompliment del contracte del Servei d’Ajuda a Domicili del lot 3. Aquest decret 
va ser notificat a l’empresa People Plus Innovation, SL. el mateix 14 de gener de 
2022, mitjançant registre de sortida S2022000752. 

 
- En data 24 de gener 2022, i mitjançant registre d’entrada E2022000978, l’empresa 

People Plus Innovation va formular al·legacions a l’expedient de penalització. En 
les al·legacions exposen que es genera indefensió perquè juntament amb la 
notificació del decret d’inici d’expedient de penalització no s’aporten dades 
concretes dels suposats incompliments. 
 

- Per tal de completar l’expedient amb dades específiques relatives als 
incompliments, s’informa del següent:  

 
a) Actuació de l’empresa: No avís i comunicació a les persones usuàries 

d'incidències o alteracions de servei. Queixes recollides corresponents a lot 3.  
 

Num exp Data queixa Contingut

Data 

comunicació a 

empresa Canal 

Data 

resposta Contingut resposta

43/011/2021 14/07/2021
Servei no realitzat i no comunicat 

data 10.05.2021 14/07/2021 Correu electrònic20.07.21

No responen en relació a la no comunicació a la 

usuària. 

25/455/2021 17/11/2021.
Serveis varis no realitzats i no 

comunicats 02/12/2021 Correu electrònic18/11/2021 No es dona resposta en relació a la no comunicació  
 

b) Actuació de l’empresa: serveis no realitzats.   
b.1. Queixes recollides corresponents al lot 3. 
 

 
Data queixa Contingut 

Data informada 
empresa Canal  CP/ verificació servei * 

43/011/2021 14/07/2021 
Servei no realitzat data 
10.05.2021 14/07/2021 Correu electrònic No consta.   

25/455/2021 17/11/2021. Serveis varis no realitzats  02/12/2021 Correu electrònic No consta.   

 
*CP: Control presencial dels serveis realitzats, a través de tecnologia NFC. 

Verificació de servei: verificació manual registrada per part de la coordinadora 
tècnica de l’empresa que verifica que el servei s’ha realitzat però no s’ha realitzat el 
fitxatge corresponent, justificant el motiu.  

 
b.2. Serveis sense resoldre per absència de personal  
 

Al Sistema d'Informació JANO constaven a data 23/12/2021 88 hores de serveis 
sense resoldre per absència de personal durant el període 1 desembre- 23 desembre 
del lot 3, de les que 47 hores han estat registrades amb posterioritat a la data 
d’extracció, suposant aquest retard de registre per part de l’empresa una manca 
d’informació actualitzada en el sistema d’informació.   
 



 

 

A continuació es detalla els expedients relatius als serveis sense resoldre, dels quals 
a data d’avui no figura Control de Presència ni verificació de realització del servei per 
part de l’empresa:  

 

Codi Servei Data H. inici H. finalització Durada 

1154 
CURA DE LA PERSONA I 
LLAR   07/12/2021  08:00  09:00 1,00 

8047 
CURA DE LA PERSONA I 
LLAR   07/12/2021  11:40  12:40 1,00 

7980 NETEJA DE LA LLAR  07/12/2021  12:00  14:00 2,00 

7473 NETEJA DE LA LLAR  07/12/2021  12:00  14:00 2,00 

8047 
CURA DE LA PERSONA I 
LLAR   09/12/2021  11:40  12:40 1,00 

1855 
CURA DE LA PERSONA I 
LLAR   23/12/2021  11:15  12:45 1,50 

1527 
CURA DE LA PERSONA I 
LLAR   24/12/2021  11:00  12:00 1,00 

149 
CURA DE LA PERSONA I 
LLAR   24/12/2021  12:10  13:40 1,50 

974 
CURA DE LA PERSONA I 
LLAR   28/12/2021  07:00  08:00 1,00 

920 
CURA DE LA PERSONA I 
LLAR   28/12/2021  07:30  08:30 1,00 

1527 
CURA DE LA PERSONA I 
LLAR   28/12/2021  11:15  12:15 1,00 

1429 NETEJA DE LA LLAR  28/12/2021  11:30  13:30 2,00 

8012 
CURA DE LA PERSONA I 
LLAR   28/12/2021  13:15  15:15 2,00 

920 
CURA DE LA PERSONA I 
LLAR   29/12/2021  07:30  08:30 1,00 

8012 
CURA DE LA PERSONA I 
LLAR   29/12/2021  13:15  15:15 2,00 

974 
CURA DE LA PERSONA I 
LLAR   30/12/2021  07:00  08:00 1,00 

920 
CURA DE LA PERSONA I 
LLAR   30/12/2021  07:30  08:30 1,00 

7951 NETEJA DE LA LLAR  30/12/2021  10:15  12:15 2,00 

1855 
CURA DE LA PERSONA I 
LLAR   30/12/2021  11:15  12:45 1,50 

920 
CURA DE LA PERSONA I 
LLAR   31/12/2021  07:30  08:30 1,00 

1879 NETEJA DE LA LLAR  31/12/2021  10:15  11:45 1,50 

1527 
CURA DE LA PERSONA I 
LLAR   31/12/2021  11:00  12:00 1,00 

7473 NETEJA DE LA LLAR  31/12/2021  12:00  14:00 2,00 

 
 

c) Actuació de l’empresa: l'empresa no manté actualitzades les dades i 
incidències de serveis al sistema d'informació.   
 
C.1. Les incidències dels serveis són comunicades al Consell Comarcal a 
través de queixes, sense que anterior a la queixa hagi hagut comunicació per 
part de l’empresa. 
 
Num exp Data queixa Dades JANO 

43/011/2021 14/07/2021- servei no 
realitzat 

No consta incidència el 05/03/2021. Fitxat el 10/03/2021 i 
no planificat (no comunicat el canvi de dia).  19/03 
planificat sense incidència. No fitxat ni verificat. Fixat 
24/03/2021 (no comunicat a JANO canvi de dia). 16/04 i 



 

 

30/04 serveis realitzats fora de l’horari planificats i no 
comunicat a JANO correcta planificació o incidència 
(servei iniciat abans). 10/05/2021 usuària informa el 
servei s’havia de realitzar. Empresa informa canvi per al 
dia 12/05/2021. No consta servei planificat el dia 10/05 ni 
el dia 12/05. Servei planificat dia 28/05 i en canvi realitzat 
el dia 24/05 (fitxatge), no inclosa incidència a planificació 
de canvi dia servei.   

 
C.2. Planificació de serveis: serveis sense resoldre per absència de personal.  

 
A continuació es detalla els expedients relatius als serveis sense resoldre, dels quals 
es va registrar al sistema d’informació la realització del servei posteriorment a la data 
que es va fer l’informe de l’expedient de penalització.  
 

Codi Data H. inici H. finalització Durada Motiu - personal 
Data 

actualització 
JANO 

423  01/12/2021  08:00  09:00 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

423  02/12/2021  08:00  09:00 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

423  03/12/2021  08:00  09:00 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

423  07/12/2021  07:50  08:50 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

8159  07/12/2021  08:15  08:45 0,50 Absència de personal 05.01.2022 

8103  07/12/2021  08:30  10:00 1,50 Absència de personal 05.01.2022 

1879  07/12/2021  10:15  11:45 1,50 Absència de personal 05.01.2022 

423  09/12/2021  08:00  09:00 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

8103  09/12/2021  08:30  10:00 1,50 Absència de personal 05.01.2022 

7469  09/12/2021  09:07  10:07 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

423  10/12/2021  08:00  09:00 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

423  13/12/2021  08:00  09:00 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

423  14/12/2021  07:50  08:50 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

7943  14/12/2021  09:15  10:15 1,00 Absència de personal 04.01.2022 

423  15/12/2021  08:00  09:00 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

1881  15/12/2021  10:10  11:10 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

423  16/12/2021  08:00  09:00 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

423  17/12/2021  08:00  09:00 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

7943  17/12/2021  09:15  11:15 2,00 Absència de personal 04.01.2022 

423  20/12/2021  08:00  09:00 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

423  21/12/2021  07:50  08:50 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

7943  21/12/2021  09:15  10:15 1,00 Absència de personal 04.01.2022 

423  22/12/2021  08:00  09:00 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

920  23/12/2021  07:30  08:30 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

423  23/12/2021  08:00  09:00 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

920  24/12/2021  07:30  08:30 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

423  24/12/2021  08:00  09:00 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

7943  24/12/2021  09:15  11:15 2,00 Absència de personal 04.01.2022 

423  27/12/2021  08:00  09:00 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

423  28/12/2021  07:50  08:50 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

7943  28/12/2021  09:15  10:15 1,00 Absència de personal 04.01.2022 



 

 

423  29/12/2021  08:00  09:00 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

149  29/12/2021  12:10  13:10 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

8125  29/12/2021  12:20  14:20 2,00 Absència de personal 05.01.2022 

159  29/12/2021  12:30  14:00 1,50 Absència de personal 14.01.2022 

423  30/12/2021  08:00  09:00 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

8018  30/12/2021  08:00  10:00 2,00 Absència de personal 14.01.2022 

423  31/12/2021  08:00  09:00 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

7943  31/12/2021  09:15  11:15 2,00 Absència de personal 04.01.2022 

149  31/12/2021  12:10  13:40 1,50 Absència de personal 05.01.2022 

 
Per tant, PROPOSO,      
 

1. Donar trasllat d’aquest informe al contractista per tal que pugui formular les 
al·legacions que consideri oportunes.“ 

 
6. El 12 d’abril de 2022, s’aprova el Decret de Gerència núm. 2022GER000631, amb la 

part dispositiva següent: 
 

1. Donar trasllat a People Plus Innovation, SL, de l’informe emès per la cap de l’Àrea 
de Polítiques Socials i d’Igualtat l’11 d’abril de 2022, reproduït a la relació de fets 
d’aquest Decret. 

 
2. Obrir un tràmit d’audiència pel termini de 5 dies hàbils per a què People Plus 

Innovation, SL, pugui formular les al·legacions que consideri oportunes a partir de 
la informació que consta en l’informe que es trasllada. 

 
3. Notificar aquest Decret a People Plus Innovation, SL. 

 
La tramesa d’aquesta notificació es porta a terme el 13 d’abril de 2022, registre de 
sortida núm. S2022006093, acceptada pel contractista el mateix dia.  

 
7. El 22 d’abril de 2022, registre d’entrada E2022005799, People Plus Innovation, SL, 

presenta una instància de resposta. Nogensmenys, allò que acompanya la instància 
està xifrat i no és possible llur lectura.  

 
8. El 28 d’abril de 2022, registre d’entrada E2022006062, People Plus Innovation, SL, 

mitjançant instància informa que els documents presentats el 22 d’abril de 2022 
tenien un error informàtic i formulen resposta al Decret de Gerència núm.  
2022GER000631 en els termes següents:  

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 
9. Un cop analitzats els escrits de People Plus Innovation, SL, de 24 de gener 2022 i de 

28 d’abril de 2022 se’n fan les valoracions següents: 
 

a) En relació amb l’incompliment de no avís i comunicació a les persones 
usuàries d'incidències o alteracions de servei:  

 
En l’informe d’11 de gener de 2022, transcrit en el primer punt de la relació de 
fets d’aquest informe, s’hi reflectien 61 queixes en l’any 2021 de no avís 
d’absències de serveis corresponen a expedients dels lots 3, 4 i 5. 

 
People Plus Innovation, SL al·lega indefensió perquè no disposa de les dades 
especifiques dels expedients i serveis referits. 

 
En l’informe d’11 d’abril de 2022, transcrit en el cinquè punt de la relació de fets 
d’aquest informe s’identifica que les queixes del lot 3 corresponen als serveis 
següents:  

 

Num exp Data queixa Contingut

Data 

comunicació a 

empresa Canal 

Data 

resposta Contingut resposta

43/011/2021 14/07/2021
Servei no realitzat i no comunicat 

data 10.05.2021 14/07/2021 Correu electrònic20.07.21

No responen en relació a la no comunicació a la 

usuària. 

25/455/2021 17/11/2021.
Serveis varis no realitzats i no 

comunicats 02/12/2021 Correu electrònic18/11/2021 No es dona resposta en relació a la no comunicació  
 



 

 

People Plus Innovation, SL respon que sí que va trucar informant i que no 
existeix prova del no avís.  

 
El Consell Comarcal no té mitjans per provar que l’empresa no va avisar a les 
persones, més enllà del testimoni i relat de les persones que van informar 
d’aquests fets al Consell Comarcal. Per aquest motiu, es proposa estimar 
l’al·legació formulada per l’empresa.  

 
b) En relació amb l’incompliment de demora en l’inici de serveis.  

 
En l’informe d’11 de gener de 2022, transcrit en el primer punt de la relació de fets 
d’aquest informe, s’exposa la demora en l’inici de servei de l’exp. 43/012/2021 
iniciat en 17 dies. 
 
People Plus Innovation, SL informa que no es cert que existeix demora en l’inici 
de servei. La data sol·licitada va ser el dia 6 de desembre de 2021 (dia festiu) i el 
servei es va inicia el dia 13 de desembre, no incomplint-se el termini de 7 dies.  
 
En relació amb això, cal fer avinent que el termini de 7 dies es computa des de la 
data d’assignació al contractista per part del Consell Comarcal, no pas des de la 
data d’inici sol·licitada pels serveis socials. No obstant, l’inici del servei tampoc 
pot ser abans de la data sol·licitada pels serveis socials.  
 
L’expedient 43/012/2021 correspon a un servei mensual, en aquest sentit  en la 
mesura que coincideix la data sol·licitada per l’inici del servei amb un dia festiu i 
dilluns, no existeix incompliment per part del contractista ja que inicià el servei 
dins de termini.  
 
Es proposa estimar l’al·legació presentada pel contractista.  
 

c) En relació amb l’incompliment de serveis no realitzats  
 

i. En l’informe d’11 de gener de 2022, transcrit en el primer punt de la relació de 
fets d’aquest informe, s’exposa en els darrers sis mesos s’han rebut 54 queixes 
de serveis no realitzats i que consta en el programa JANO que a data 23 de 
desembre de 2021 hi ha 88 hores de servei sense resoldre per absència de 
personal durant el període d’1 de desembre a 23 desembre del lot 3.  

  
People Plus Innovation, SL informa que es genera indefensió perquè no 
disposa de les dades específiques de les queixes. Tanmateix informa que els 
serveis sense resoldre per absència no han de correspondre’s amb hores de 
serveis no realitzats. Informen que en cas de no realització d’un servei, no ha 
de ser motiu o causa imputable a l’empresa i que del PPT  (clàusula 12.3.s) 
estableix a més la possibilitat de no realitzar puntualment un servei.  

 
ii. Pel que fa a les queixes dels serveis no realitzats, en l’informe d’11 d’abril de 

2022, transcrit en el cinquè punt de la relació de fets d’aquest informe, 
s’identifica que les queixes del lot 3 corresponen als serveis següents: 
 

Data queixa Contingut 
Data informada 
empresa Canal  

CP/ verificació 
servei * 



 

 

43/011/2021 Servei no realitzat data 
10.05.2021 14/07/2021 

Correu 
electrònic No consta.   

25/455/2021 

Serveis varis no realitzats  02/12/2021 
Correu 
electrònic No consta.   

 
People Plus Innovation, SL informa que aquests serveis no s’han realitzat per 
motiu de l’usuari/a i per tant els motius són externs a l’empresa.  

 
Cal dir que les incidències de l’expedient 25/455/2021 no consten informades 
a JANO i la incidència 43/011/2021 està registrada el 21 d’abril de 2022.  

 
El Consell Comarcal no té mitjans per provar que el motiu pel que no s’ha 
prestat el servei és per causa imputable a l’empresa o per voluntat de la 
persona, més enllà del testimoni i relat de les persones que van informar 
d’aquests fets al Consell Comarcal. Per aquest motiu, es proposa estimar 
l’al·legació formulada per l’empresa en relació amb els expedients 
25/455/2021 no consten informades a JANO i la incidència 43/011/2021.  

 
Tanmateix sí que es valora que incompleix la obligació del contractista de 
comunicar al Consell Comarcal qualsevol incidència i mantenir actualitzades 
les dades a JANO, en temps real sense demores, llacunes, mancances ni 
falsedats.  

 
iii. Pel que fa a les 88 hores de servei sense resoldre per absència de personal 

durant el període d’1 de desembre a 23 desembre del lot 3, l’informe d’11 
d’abril de 2022, transcrit en el cinquè punt de la relació de fets d’aquest 
informe, detallà que d’aquestes 88 hores 47 hores foren registrades amb 
posterioritat a la data d’extracció. Així mateix, es detallaren els expedients 
relatius als serveis sense resoldre dels quals a data de l’informe no figura 
control de presència ni verificació de la realització del servei per part del 
contractista. 

 
En relació amb això, People Plus Innovation, SL contesta que revisats els 23 
expedients, es pot concloure que 7 serveis sí s’han efectuat, mentre que 15 
no s’han pogut realitzar per motiu extern a l’empresa i 1 no procedia efectuar-
ho al no procedir servei per aquest dia. 

 
Davant de la contestació del contractista, es revisa el següent:  

 
- Les planificacions de serveis, on s’han de registrar les incidències dels serveis 

no resolts per cancel·lació o no acceptació de la proposta del canvi de 
treballadora.  

 
- Si els serveis que informen que s’han realitzat han estat prestats un altra dia 

diferent al planificat i per aquest motiu no consta al control presencial.  
 

A continuació es detallen els serveis referits, les al·legacions del contractista per 
cadascun d’ells i la valoració feta: 

 



 

 

Codi Servei Data H. inici H. finalització Durada 

OBSERVACIONS 
DEL 
CONTRACTISTA 

VALORACIÓ  

1154 

CURA DE LA 
PERSONA I 
LLAR (TF) 07/12/2021 08:00 09:00 1,00 

No procedia servei 
aquest dia 

Servei no realitzat i 
segons encàrrec a 
l’empresa procedia 
fer-lo. No s’estima 
l’al·legació.  
 

8047 

CURA DE LA 
PERSONA I 
LLAR (TF) 07/12/2021 11:40 12:40 1,00 

Canvi treballador/a 
puntual no acceptat 
per usuari 

No es disposa de la 
informació necessària 
per poder provar el 
motiu de no 
realització del servei.  
No es pot penalitzar 
per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
No obstant,  es 
constata un 
incompliment de 
l’obligació de 
mantenir la  
informació 
actualitzada a JANO. 

7980 
NETEJA DE 
LA LLAR 07/12/2021 12:00 14:00 2,00 

Servei realitzat 
(9/12/21) 

Servei recuperat. No 
es pot penalitzar per 
aquest motiu. 
S’estima l’al·legació. 
A JANO consta 
servei planificat el 
07/12/21 amb 
absència de personal 
sense resoldre. No hi 
ha incidència canvi 
de dia registrada ni 
planificada el 
09/12/2021. Servei 
no realitzat el dia 
planificat però 
recuperat per 
l’empresa el dia 
09/12/2021 (CP). 
Servei comptat com 
no realitzat perquè no 
es va realitzar ni 
justificar incidència 
aquell dia. 
Si bé s’ha recuperat 
el servei, la 
incidència no es 
registrà a JANO en el 
temps degut. Per 
tant, hi ha un 
incompliment de 
l’obligació de 
mantenir la 
informació 
actualitzada a JANO. 

7473 
NETEJA DE 
LA LLAR 07/12/2021 12:00 14:00 2,00 

Canvi treballador/a 
puntual no acceptat 
per usuari 

No es disposa de la 
informació necessària 
per poder provar el 
motiu de no 
realització del servei.   
No es pot penalitzar 
per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació. 
No obstant,  es 
constata un 
incompliment de 
l’obligació de 
mantenir la  



 

 

Codi Servei Data H. inici H. finalització Durada 

OBSERVACIONS 
DEL 
CONTRACTISTA 

VALORACIÓ  

informació 
actualitzada a JANO. 

8047 

CURA DE LA 
PERSONA I 
LLAR (TF) 09/12/2021 11:40 12:40 1,00 

Servei realitzat 
(10/12/21) 

Servei recuperat. No 
es pot penalitzar per 
aquest motiu. 
S’estima l’al·legació. 
A JANO consta 
servei planificat 
només el 09/12/21 
amb absència de 
personal sense 
resoldre. No hi ha 
incidència registrada.  
Recuperat 
10/12/2021 (CP) 
Si bé s’ha recuperat 
el servei, la 
incidència no es 
registrà a JANO en el 
temps degut. Per 
tant, hi ha un 
incompliment de 
l’obligació de 
mantenir la 
informació 
actualitzada a JANO. 

1855 

CURA DE LA 
PERSONA I 
LLAR (TF) 23/12/2021 11:15 12:45 1,50 

Canvi treballador/a 
puntual no acceptat 
per usuari 

No es disposa de la 
informació necessària 
per poder provar el 
motiu de no 
realització del servei. 
No es pot penalitzar 
per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació. 
No obstant,  es 
constata un 
incompliment de 
l’obligació de 
mantenir la  
informació 
actualitzada a JANO. 

1527 

CURA DE LA 
PERSONA I 
LLAR (TF) 24/12/2021 11:00 12:00 1,00 

Canvi treballador/a 
puntual no acceptat 
per usuari 

No es disposa de la 
informació necessària 
per poder provar el 
motiu de no 
realització del servei.  
No es pot penalitzar 
per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació. 
No obstant,  es 
constata un 
incompliment de 
l’obligació de 
mantenir la  
informació 
actualitzada a JANO. 

149 

CURA DE LA 
PERSONA I 
LLAR (TF) 24/12/2021 12:10 13:40 1,50 

Servei realitzat D’acord amb la 
informació que 
disposa el Consell 
Comarcal el servei no 
s’ha prestat.  
Així mateix i en tot 
cas, el contractista no 
acredita la realització 
del servei.  
No s’estima 
l’al·legació.  



 

 

Codi Servei Data H. inici H. finalització Durada 

OBSERVACIONS 
DEL 
CONTRACTISTA 

VALORACIÓ  

 

974 

CURA DE LA 
PERSONA I 
LLAR (TF) 28/12/2021 07:00 08:00 1,00 

Servei realitzat Servei recuperat. No 
es pot penalitzar per 
aquest motiu. 
S’estima l’al·legació. 
Informat suplència a 
JANO el 04.01.2022. 
Planificat 28 i 30 de 
desembre, realitzat 
27 i 29 de desembre. 
Si bé s’ha recuperat 
el servei, la 
incidència no es 
registrà a JANO en el 
temps degut. Per 
tant, hi ha un 
incompliment de 
l’obligació de 
mantenir la 
informació 
actualitzada a JANO 
 

920 

CURA DE LA 
PERSONA I 
LLAR (TF) 28/12/2021 07:30 08:30 1,00 

Canvi treballador/a 
puntual no acceptat 
per usuari 

No es disposa de la 
informació necessària 
per poder provar el 
motiu de no 
realització del servei. 
No es pot penalitzar 
per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació. 
No obstant,  es 
constata un 
incompliment de 
l’obligació de 
mantenir la  
informació 
actualitzada a JANO. 

1527 

CURA DE LA 
PERSONA I 
LLAR (TF) 28/12/2021 11:15 12:15 1,00 

Canvi treballador/a 
puntual no acceptat 
per usuari 

No es disposa de la 
informació necessària 
per poder provar el 
motiu de no 
realització del servei.  
No es pot penalitzar 
per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació. 
No obstant,  es 
constata un 
incompliment de 
l’obligació de 
mantenir la  
informació 
actualitzada a JANO. 

1429 
NETEJA DE 
LA LLAR 28/12/2021 11:30 13:30 2,00 

Servei realitzat No es disposa de la 
informació necessària 
per poder provar el 
motiu de no 
realització del servei.  
S’estima l’al·legació.  

8012 

CURA DE LA 
PERSONA I 
LLAR (TF) 28/12/2021 13:15 15:15 2,00 

Usuària de vacances 
de nadal - no es pot 
fer el servei 

No es disposa de la 
informació necessària 
per poder provar el 
motiu de no 
realització del servei. 
No es pot penalitzar 
per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació. 
No obstant,  es 



 

 

Codi Servei Data H. inici H. finalització Durada 

OBSERVACIONS 
DEL 
CONTRACTISTA 

VALORACIÓ  

constata un 
incompliment de 
l’obligació de 
mantenir la  
informació 
actualitzada a JANO. 

920 

CURA DE LA 
PERSONA I 
LLAR (TF) 29/12/2021 07:30 08:30 1,00 

Canvi treballador/a 
puntual no acceptat 
per usuari 

No es disposa de la 
informació necessària 
per poder provar el 
motiu de no 
realització del servei. 
No es pot penalitzar 
per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació. 
 
No obstant,  es 
constata un 
incompliment de 
l’obligació de 
mantenir la  
informació 
actualitzada a JANO. 

8012 

CURA DE LA 
PERSONA I 
LLAR (TF) 29/12/2021 13:15 15:15 2,00 

Usuària de vacances 
de nadal - no es pot 
fer el servei 

No es disposa de la 
informació necessària 
per poder provar el 
motiu de no 
realització del servei. 
No es pot penalitzar 
per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació. 
No obstant,  es 
constata un 
incompliment de 
l’obligació de 
mantenir la  
informació 
actualitzada a JANO. 

974 

CURA DE LA 
PERSONA I 
LLAR (TF) 30/12/2021 07:00 08:00 1,00 

Servei realitzat Servei recuperat. No 
es pot penalitzar per 
aquest motiu. 
S’estima l’al·legació. 
Suplència registrada 
a JANO el 
04/01/2022. 
Si bé s’ha recuperat 
el servei, la 
incidència no es 
registrà a JANO en el 
temps degut. Per 
tant, hi ha un 
incompliment de 
l’obligació de 
mantenir la 
informació 
actualitzada a JANO 
 

920 

CURA DE LA 
PERSONA I 
LLAR (TF) 30/12/2021 07:30 08:30 1,00 

Canvi treballador/a 
puntual no acceptat 
per usuari 

Existeix diferència 
entre informació que 
exposen a JANO i el 
que exposen a 
l’al·legació. A JANO 
informen motiu 
indisposició 
treballadora. 
Servei no realitzat.  
No s’estima 
l’al·legació.  



 

 

Codi Servei Data H. inici H. finalització Durada 

OBSERVACIONS 
DEL 
CONTRACTISTA 

VALORACIÓ  

 

7951 
NETEJA DE 
LA LLAR 30/12/2021 10:15 12:15 2,00 

Servei realitzat S’estima l’al·legació. 

1855 

CURA DE LA 
PERSONA I 
LLAR (TF) 30/12/2021 11:15 12:45 1,50 

Canvi treballador/a 
puntual no acceptat 
per usuari 

No es disposa de la 
informació necessària 
per poder provar el 
motiu de no 
realització del servei. 
No es pot penalitzar 
per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació. 
No obstant,  es 
constata un 
incompliment de 
l’obligació de 
mantenir la  
informació 
actualitzada a JANO. 

920 

CURA DE LA 
PERSONA I 
LLAR (TF) 31/12/2021 07:30 08:30 1,00 

Canvi treballador/a 
puntual no acceptat 
per usuari 

Existeix diferència 
entre informació que 
exposen a JANO i el 
que exposen a 
l’al·legació. 
D’acord amb la 
informació que 
disposa el Consell 
Comarcal el servei no 
s’ha prestat.  
Servei no realitzat.  
Així mateix i en tot 
cas, el contractista no 
acredita la realització 
del servei.  
No s’estima 
l’al·legació.  
 

1879 
NETEJA DE 
LA LLAR 31/12/2021 10:15 11:45 1,50 

Canvi treballador/a 
puntual no acceptat 
per usuari 

Existeix diferència 
entre informació que 
exposen a JANO i el 
que exposen a 
l’al·legació. 
A JANO consta que 
no s’ha fet servei per 
motiu treballadora 
(AAPP de la 
treballadora). 
Servei no realitzat.  
No s’estima 
l’al·legació. 
 

1527 

CURA DE LA 
PERSONA I 
LLAR (TF) 31/12/2021 11:00 12:00 1,00 

Canvi treballador/a 
puntual no acceptat 
per usuari 

Existeix diferència 
entre informació que 
exposen a JANO i el 
que exposen a 
l’al·legació. 
Absència sense 
resoldre amb 
incidència registrada 
“no es fa el servei per 
motius del 
treballador/a”. La 
treballadora té 
vacances. No 
indiquen que s’hagi 
fet proposta de canvi 
de treballador. 
Incidència registrada 



 

 

Codi Servei Data H. inici H. finalització Durada 

OBSERVACIONS 
DEL 
CONTRACTISTA 

VALORACIÓ  

el 04/01/22. 
Servei no realitzat.  
No s’estima 
l’al·legació. 

7473 
NETEJA DE 
LA LLAR 31/12/2021 12:00 14:00 2,00 

Canvi treballador/a 
puntual no acceptat 
per usuari 

Existeix diferència 
entre informació que 
exposen a JANO i el 
que exposen a 
l’al·legació. 
Empresa informa a 
JANO motiu de no 
realitzar-se el servei 
perquè la treballadora 
està indisposada. 
Servei no realitzat.  
No s’estima 
l’al·legació. 

 
d) En relació amb l’incompliment de comunicar al Consell Comarcal qualsevol 

incidència que afecti el normal funcionament del servei i mantenir la 
informació actualitzada a Jano Sociales:  

 
i. En l’informe d’11 de gener de 2022, transcrit en el primer punt de la relació de 

fets d’aquest informe, s’exposa que el contractista  no manté actualitzades les 
dades i incidències de serveis al sistema d'informació.  Les incidències dels 
serveis són comunicades al Consell Comarcal a través de queixes, sense que 
amb anterioritat a la queixa hagi hagut comunicació per part de l’empresa.  

 
People Plus Innovation, SL al·lega indefensió perquè no disposa de les dades 
especifiques dels expedients i serveis referits. A més, exposa que ha sol·licitat 
sincronitzar les dades dels sistemes JANO del Consell Comarcal amb el 
sistema JANO que ha adquirit l’empresa.  

 
En l’informe d’11 d’abril de 2022, transcrit en el cinquè punt de la relació de 
fets d’aquest informe, i en relació amb aquest punt, s’exposa el següent:  

 
Num exp Data queixa Dades JANO 

43/011/2021 14/07/2021- servei no 
realitzat 

No consta incidència el 05/03/2021. Fitxat el 10/03/2021 i 
no planificat (no comunicat el canvi de dia).  19/03 
planificat sense incidència. No fitxat ni verificat. Fixat 
24/03/2021 (no comunicat a JANO canvi de dia). 16/04 i 
30/04 serveis realitzats fora de l’horari planificats i no 
comunicat a JANO correcta planificació o incidència 
(servei iniciat abans). 10/05/2021 usuària informa el 
servei s’havia de realitzar. Empresa informa canvi per al 
dia 12/05/2021. No consta servei planificat el dia 10/05 ni 
el dia 12/05. Servei planificat dia 28/05 i en canvi realitzat 
el dia 24/05 (fitxatge), no inclosa incidència a planificació 
de canvi dia servei.   

 
A continuació es detallen les al·legacions del contractista per cadascun dels 
serveis i la valoració que en faig com a responsable del contracte: 

 
Num exp Data queixa Dades JANO OBSERVACIONS 

CONTRACTISTA 
VALORACIÓ 

43/011/202
1 

14/07/2021- 
servei no 
realitzat 

Planificació servei sense incidència 
05/03/2021. Fitxat el 10/03/2021 i no 
planificat (no comunicat el canvi de 
dia).  19/03 planificat sense incidència. 

Les dades van estar 
registrades al sistema 
durant 

la gestió de la incidència 

No s’estima 
l’al·legació. 
 
Dades no 



 

 

No fitxat ni verificat. Fixat 24/03/2021 
(no comunicat a JANO canvi de dia). 
16/04 i 30/04 serveis realitzats fora de 
l’horari planificats i no comunicat a 
JANO correcta planificació o incidència 
(servei iniciat abans). 10/05/2021 
usuària informa el servei s’havia de 
realitzar. Empresa informa canvi per al 
dia 12/05/2021. No consta servei 
planificat el dia 10/05 ni el dia 12/05. 
Servei planificat dia 28/05 i en canvi 
realitzat el dia 24/05 (fitxatge), no 
inclosa incidència a planificació de 
canvi dia servei.   

actualitzades a 
JANO.  
 
El 21/04/2022 
es planifica el 
servei que no 
constava 
planificat el 
10/03/2021.  
 
Serveis del 
10/05/21 i 
12/05/21, 
registrats a 
JANO el 
21/04/2022 

 
 

ii. En l’informe d’11 de gener de 2022, transcrit en el primer punt de la relació de 
fets d’aquest informe, es detallen els expedients relatius als serveis sense 
resoldre, dels quals es va registrar al sistema d’informació la realització del 
servei posteriorment a la data que es va fer l’informe de l’expedient de 
penalització.  
 

Codi Data H. inici H. finalització Durada 
Data 

actualització 
JANO 

423  01/12/2021  08:00  09:00 1,00 05.01.2022 

423  02/12/2021  08:00  09:00 1,00 05.01.2022 

423  03/12/2021  08:00  09:00 1,00 05.01.2022 

423  07/12/2021  07:50  08:50 1,00 05.01.2022 

8159  07/12/2021  08:15  08:45 0,50 05.01.2022 

8103  07/12/2021  08:30  10:00 1,50 05.01.2022 

1879  07/12/2021  10:15  11:45 1,50 05.01.2022 

423  09/12/2021  08:00  09:00 1,00 05.01.2022 

8103  09/12/2021  08:30  10:00 1,50 05.01.2022 

7469  09/12/2021  09:07  10:07 1,00 05.01.2022 

423  10/12/2021  08:00  09:00 1,00 05.01.2022 

423  13/12/2021  08:00  09:00 1,00 05.01.2022 

423  14/12/2021  07:50  08:50 1,00 05.01.2022 

7943  14/12/2021  09:15  10:15 1,00 04.01.2022 

423  15/12/2021  08:00  09:00 1,00 05.01.2022 

1881  15/12/2021  10:10  11:10 1,00 05.01.2022 

423  16/12/2021  08:00  09:00 1,00 05.01.2022 

423  17/12/2021  08:00  09:00 1,00 05.01.2022 

7943  17/12/2021  09:15  11:15 2,00 04.01.2022 

423  20/12/2021  08:00  09:00 1,00 05.01.2022 

423  21/12/2021  07:50  08:50 1,00 05.01.2022 

7943  21/12/2021  09:15  10:15 1,00 04.01.2022 

423  22/12/2021  08:00  09:00 1,00 05.01.2022 

920  23/12/2021  07:30  08:30 1,00 05.01.2022 

423  23/12/2021  08:00  09:00 1,00 05.01.2022 

920  24/12/2021  07:30  08:30 1,00 05.01.2022 



 

 

423  24/12/2021  08:00  09:00 1,00 05.01.2022 

7943  24/12/2021  09:15  11:15 2,00 04.01.2022 

423  27/12/2021  08:00  09:00 1,00 05.01.2022 

423  28/12/2021  07:50  08:50 1,00 05.01.2022 

7943  28/12/2021  09:15  10:15 1,00 04.01.2022 

423  29/12/2021  08:00  09:00 1,00 05.01.2022 

149  29/12/2021  12:10  13:10 1,00 05.01.2022 

8125  29/12/2021  12:20  14:20 2,00 05.01.2022 

159  29/12/2021  12:30  14:00 1,50 14.01.2022 

423  30/12/2021  08:00  09:00 1,00 05.01.2022 

8018  30/12/2021  08:00  10:00 2,00 14.01.2022 

423  31/12/2021  08:00  09:00 1,00 05.01.2022 

7943  31/12/2021  09:15  11:15 2,00 04.01.2022 

149  31/12/2021  12:10  13:40 1,50 05.01.2022 

 
El contractista exposa que aquests serveis s’han realitzat amb suplència i que 
aquestes han estat registrades correctament, durant el temps de la incidència. El 
contracte exposa que la data referida com a data d'actualització a Jano va ser la 
darrera actualització derivada de revisions prèvia generació factura. 

 
L’empresa exposa que l’expedient amb codi 1881, del dia 15/12/2021, no estava 
planificat aquell dia.  

 
En relació amb això, cal dir que aquests serveis no consten actualment com a 
serveis sense resoldre, però han estat informats a JANO amb posterioritat.  
 
El contractista ha de gestionar el servei d’ajuda a domicili mitjançant el sistema 
d’informació i de gestió informatitzada que determini el Consell Comarcal restant 
obligat a adaptar, si és necessari, la prestació del servei objecte d’aquest 
contracte als requeriments tècnics que s’escaiguin. El Consell Comarcal utilitza el 
sistema d’informació i de gestió informatitzada Jano Sociales per la gestió del 
servei d’ajuda a domicili, software privat desenvolupat per EMR software.  

 
En cas de voler dur a terme integracions entre aplicatius, és responsabilitat del 
contractista desenvolupar els connectors necessaris tot seguint els requeriments 
d'EMR, i cobrir els costos econòmics que en puguin resultar. 

 
El contractista ha d’introduir a Jano Sociales del Consell Comarcal la informació 
requerida pel Consell Comarcal en relació a personal, suplències, planificació, 
serveis i incidències, entre altres que sigui necessari per a fer el seguiment i 
avaluació del servei i del contracte.  

 
Es proposa desestimar l’al·legació presentada pel contractista.  

 
 

Per tant, PROPOSO,      

 
1. Estimar l’al·legació formulada per People Plus Innovation, SL, amb NIF B64907975 en 

relació amb l’incompliment de no avís i comunicació a les persones usuàries 



 

 

d'incidències o alteracions de servei, pels motius que consten en el punt 9 a) de la 
relació de fets d’aquest informe.  

 
2. Estimar l’al·legació formulada per People Plus Innovation, SL, amb NIF B64907975 en 

relació amb l’incompliment de demora en l’inici de serveis, pels motius que consten en 
el punt 9 b) de la relació de fets d’aquest informe. 
 

3. Estimar l’al·legació formulada per People Plus Innovation, SL, amb NIF B64907975 en 
relació amb l’incompliment de serveis no realitzats pel que fa a les queixes dels serveis 
no realitzats, pels motius que consten en el punt 9 c) apartat ii. de la relació de fets 
d’aquest informe 
 

4. Resoldre les al·legacions formulades per People Plus Innovation, SL, amb NIF 
B64907975 en relació amb l’incompliment de serveis no realitzats pel que fa a hores de 
servei sense resoldre per absència de personal, en el sentit que consta en el punt 9 c) 
apartat iii. de la relació de fets d’aquest informe, pels motius que s’hi exposen.  
 

5. Desestimar les al·legacions formulades per People Plus Innovation, SL, amb NIF 
B64907975 en relació amb l’incompliment de comunicar al Consell Comarcal qualsevol 
incidència que afecti el normal funcionament del servei i mantenir la informació 
actualitzada a Jano Sociales, pels motius que consten en el punt 9 d) apartats i. i ii. de 
la relació de fets d’aquest informe.  

 
6. Imposar a People Plus Innovation, SL, amb NIF B64907975 ,les penalitats per 

incompliment del contracte del servei d’ajuda a domicili corresponent al lot 3, formalitzat 
el 19 d’agost del 2020, d’acord amb el detall següent: 
 

Identificació de 
l’incompliment del 
contractista   

Clàusules dels plecs infringides Qualificació de la 
penalitat 

Import de la penalitat 
 

Incompliment de serveis 
no realitzats pel que fa 
a hores de servei  

PPT, clàusula 8 a)  
 

Prestar el servei amb la continuïtat i la regularitat 
establerta. En cas d’extinció del contracte, el 
contractista ha de prestar el servei fins que un altre 
es faci càrrec de la seva gestió. 

 
PPT, clàusula 8 z) iii 

 
El contractista és el responsable del seu personal i 
el coordinarà i l’organitzarà de tal manera que el 
contracte es compleixi correctament. El canvi de 
personal del contractista no podrà tenir com a 
conseqüència el menysteniment o el desistiment de 
cap de les funcions que li corresponen ni de les 
habilitats del seu personal per prestar el contracte. 
El contractista ha de prestar el servei contractat en 
tots els seus termes i proveir les vacants que es 
puguin produir per malaltia, absència, vacances o 
qualsevol altra causa. 

 
PPT, clàusula 13.1 f) 

 
Prendre les mesures adequades per evitar 
interrupcions o demores en el servei. 

 
PPT, clàusula 17.2  

 
El contractista ha de garantir la màxima estabilitat 
del personal que presta el servei, per tal de 
minimitzar els perjudicis que canvis i substitucions 
poden suposar per a les persones usuàries. El 

Greu (clàusula 45.2.2 
del PCAP) 

863,51 EUR 



 

 

contractista ha de cobrir les absències del seu 
personal per vacances o altres eventualitats. En el 
cas de malaltia, el termini màxim per efectuar la 
substitució és de 24 hores. En cas de substitució, 
el contractista facilitarà a la treballadora substituta 
les dades del cas i tota la informació necessària 
per tal de garantir el pla d’atenció establert. En 
qualsevol cas, el canvi per suplència, per vacances 
o per necessitats del servei, no eximeix de la 
realització de les prestacions encomanades pel 
Consell Comarcal. 
 

Incompliment de 
comunicar al Consell 
Comarcal qualsevol 
incidència que afecti el 
normal funcionament 
del servei i mantenir la 
informació actualitzada 
a Jano Sociales 

PPT, clàusula 16.4  
 
El contractista ha d’introduir a Jano Sociales la 
informacio requerida pel Consell Comarcal en 
relació a personal, suplències, planificació, serveis i 
incidències, entre altres que sigui necessàri per a 
fer el seguiment i avaluació del servei i del 
contracte. 
 
Les dades han d’estar en tot moment actualitzades.  
És obligació esencial del contractista fer ús del 
programa Jano Sociales, o del programa o sistema 
d’informació que designi el Consell Comarcal, per a 
la gestió del servei i emplenar-ne tots els camps i 
mantenir-los completament actualitzats en temps 
real sense demores, llacunes, mancances ni 
falsedats. 
 
PCAP, clausula 39. 1.r) 
 
Fer ús del programa Jano Sociales, o del programa 
o sistema d’informació que designi el Consell 
Comarcal, per a la gestió del servei i emplenar-ne 
tots els camps i mantenir-los completament 
actualitzats en temps real sense demores, 
llacunes, mancances ni falsedats 

 

Molt greu (clàusula 
45.2.2.1 lletra o) i q)del 
PCAP).  

 
- L’incompliment de la 

clàusula 13a i/o 16a 
del Plec de 
prescripcions 
tècniques. 

 
- L’incompliment de 

qualsevol de les 
obligacions 
essencials prescrites 
a la clàusula 39.1 
d’aquest Plec tret 
que tinguin qualsevol 
altra qualificació o 
penalitat prescrita ad 
hoc en aquest Plec o 
en el Plec de 
prescripcions 
tècniques. 

 
 

1.727,01 EUR 

 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 189 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de contractes del sector 

públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en 
endavant la LCSP, que determina que els contractes s’han de complir a tenor de les 
seves clàusules, sens perjudici de les prerrogatives establertes per la legislació en favor 
de les administracions públiques. 

 
2. Els articles 192 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 

públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en 
allò que fa referència a les penalitats.  

 
3. El plec de clàusules administratives particulars que regula el contracte per a la prestació 

del servei d’ajuda a domicili en diversos municipis del Vallès Oriental corresponent al lot 
3, en especial les clàusules 45, 46 i 47 que regulen les penalitats del contracte. 

 
4. El plec de prescripcions tècniques que regeix el contracte per a la prestació del servei 

d’ajuda a domicili en diversos municipis del Vallès Oriental corresponent al lot 3. 
 



 

 

5. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 

 
6. La disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 

sector públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i la 
clàusula 47 del plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte per a 
la prestació del servei d’ajuda a domicili en diversos municipis del Vallès Oriental 
corresponent al lot 3, pel que fa a la competència del Ple per imposar les penalitats com 
a òrgan de contractació. 

 
 
Per això, PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Estimar l’al·legació formulada per People Plus Innovation, SL, amb NIF B64907975 en 

relació amb l’incompliment de no avís i comunicació a les persones usuàries 
d'incidències o alteracions de servei, pels motius que consten en el punt 9 a) de la 
relació de fets d’aquest informe.  

 
2. Estimar l’al·legació formulada per People Plus Innovation, SL, amb NIF B64907975 en 

relació amb l’incompliment de demora en l’inici de serveis, pels motius que consten en 
el punt 9 b) de la relació de fets d’aquest informe. 
 

3. Estimar l’al·legació formulada per People Plus Innovation, SL, amb NIF B64907975 en 
relació amb l’incompliment de serveis no realitzats pel que fa a les queixes dels serveis 
no realitzats, pels motius que consten en el punt 9 c) apartat ii. de la relació de fets 
d’aquest informe 
 

4. Resoldre les al·legacions formulades per People Plus Innovation, SL, amb NIF 
B64907975 en relació amb l’incompliment de serveis no realitzats pel que fa a hores de 
servei sense resoldre per absència de personal, en el sentit que consta en el punt 9 c) 
apartat iii. de la relació de fets d’aquest informe, pels motius que s’hi exposen.  
 

5. Desestimar les al·legacions formulades per People Plus Innovation, SL, amb NIF 
B64907975 en relació amb l’incompliment de comunicar al Consell Comarcal qualsevol 
incidència que afecti el normal funcionament del servei i mantenir la informació 
actualitzada a Jano Sociales, pels motius que consten en el punt 9 d) apartats i. i ii. de 
la relació de fets d’aquest informe.  

 
6. Imposar a People Plus Innovation, SL, amb NIF B64907975, les penalitats per 

incompliment del contracte del servei d’ajuda a domicili corresponent al lot 3, formalitzat 
el 19 d’agost del 2020, d’acord amb el detall següent: 
 

Identificació de 
l’incompliment del 
contractista   

Clàusules dels plecs infringides Qualificació de la 
penalitat 

Import de la 
penalitat 
 

Incompliment de 
serveis no realitzats 
pel que fa a hores de 
servei  

PPT, clàusula 8 a)  
 

Prestar el servei amb la continuïtat i la 
regularitat establerta. En cas d’extinció del 
contracte, el contractista ha de prestar el 
servei fins que un altre es faci càrrec de la 
seva gestió. 

 

Greu (clàusula 45.2.2 
del PCAP) 

863,51 EUR 



 

 

PPT, clàusula 8 z) iii 
 

El contractista és el responsable del seu 
personal i el coordinarà i l’organitzarà de tal 
manera que el contracte es compleixi 
correctament. El canvi de personal del 
contractista no podrà tenir com a 
conseqüència el menysteniment o el 
desistiment de cap de les funcions que li 
corresponen ni de les habilitats del seu 
personal per prestar el contracte. El 
contractista ha de prestar el servei contractat 
en tots els seus termes i proveir les vacants 
que es puguin produir per malaltia, absència, 
vacances o qualsevol altra causa. 

 
PPT, clàusula 13.1 f) 

 
Prendre les mesures adequades per evitar 
interrupcions o demores en el servei. 

 
PPT, clàusula 17.2  

 
El contractista ha de garantir la màxima 
estabilitat del personal que presta el servei, 
per tal de minimitzar els perjudicis que canvis 
i substitucions poden suposar per a les 
persones usuàries. El contractista ha de 
cobrir les absències del seu personal per 
vacances o altres eventualitats. En el cas de 
malaltia, el termini màxim per efectuar la 
substitució és de 24 hores. En cas de 
substitució, el contractista facilitarà a la 
treballadora substituta les dades del cas i tota 
la informació necessària per tal de garantir el 
pla d’atenció establert. En qualsevol cas, el 
canvi per suplència, per vacances o per 
necessitats del servei, no eximeix de la 
realització de les prestacions encomanades 
pel Consell Comarcal. 

 

Incompliment de 
comunicar al Consell 
Comarcal qualsevol 
incidència que afecti 
el normal 
funcionament del 
servei i mantenir la 
informació 
actualitzada a Jano 
Sociales 

PPT, clàusula 16.4  
 
El contractista ha d’introduir a Jano Sociales 
la informacio requerida pel Consell Comarcal 
en relació a personal, suplències, planificació, 
serveis i incidències, entre altres que sigui 
necessàri per a fer el seguiment i avaluació 
del servei i del contracte. 
 
Les dades han d’estar en tot moment 
actualitzades.  És obligació esencial del 
contractista fer ús del programa Jano 
Sociales, o del programa o sistema 
d’informació que designi el Consell Comarcal, 
per a la gestió del servei i emplenar-ne tots 
els camps i mantenir-los completament 
actualitzats en temps real sense demores, 
llacunes, mancances ni falsedats. 
 
PCAP, clausula 39. 1.r) 
 
Fer ús del programa Jano Sociales, o del 
programa o sistema d’informació que designi 

Molt greu (clàusula 
45.2.2.1 lletra o) i 
q)del PCAP).  

 
- L’incompliment de 

la clàusula 13a i/o 
16a del Plec de 
prescripcions 
tècniques. 

 
- L’incompliment de 

qualsevol de les 
obligacions 
essencials 
prescrites a la 
clàusula 39.1 
d’aquest Plec tret 
que tinguin 
qualsevol altra 
qualificació o 
penalitat prescrita 
ad hoc en aquest 
Plec o en el Plec 

1.727,01 EUR 



 

 

el Consell Comarcal, per a la gestió del servei 
i emplenar-ne tots els camps i mantenir-los 
completament actualitzats en temps real 
sense demores, llacunes, mancances ni 
falsedats 

 

de prescripcions 
tècniques. 

 
 

 
7. Deduir dels pagaments que el Consell Comarcal tingui pendents d’abonar al contractista 

l’import total de les penalitats imposades en el punt precedent. En cas que no existeixin 
quantitats pendents de pagament o que aquestes quantitats siguin insuficients, es 
podran fer efectives les penalitats contra la garantia definitiva constituïda pel 
contractista, i si amb aquesta encara no s’arribés al muntant de la penalització 
imposada es pot reclamar per la via administrativa de constrenyiment per considerar-se 
ingrés de dret públic. 

 
8. Notificar aquest acord a People Plus Innovation, SL, NIF número B-64907975 i a l’entitat 

avalista Banco Santander, SA, amb NIF A-39000013.   
 

9. Traslladar aquest acord a la Tresoreria del Consell Comarcal.” 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 51.12 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 28 vots a favor de, per part del Grup Comarcal Partit dels 
Socialistes de Catalunya - CP, els senyors i les senyores Emilio Cordero Soria, Eva Maria 
Díaz Medina, 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, Eduard Vallhonesta Alarcon i Àlex Valiente Almazan; per 
part del Grup Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores 
Marc Candela i Callado, Núria Carné i Navarro, Anna Cella i Navarro, Assia Cherdal i 
Roukha, Joan Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomás, Imma Ortega i Martí i Marina 
Planellas i Alegre; per part del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts), els senyors i les 
senyores Gemma Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, Raül Garcia Ramírez, Joan Daví 
Mayol, 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 CUP Vallès Oriental – Alternativa Municipalista, el senyor Luís Toral Ortega. 
I les 2 abstencions de, per part del Grup Comarcal Ciutadans, la senyora Susana Barroso 
Valverde i el senyor Manuel Losada Seivane. 
 
 
6. Resoldre les al•legacions de People Plus Innovation, SL en relació amb l’expedient 
per a la imposició de penalitats corresponent al contracte per a la prestació del servei 
d’ajuda a domicili en diversos municipis del Vallès Oriental del lot 4 i imposició de 
penalitats. 
 
Llegida la proposta de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, de 20 de juliol de 2022, que 
és la que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 14 de gener de 2022, la Gerència del Consell Comarcal del Vallès Oriental, mitjançant 

el Decret numero 2022GER000060, va aprovar l’inici de l’expedient per a la imposició de 
penalitats a PEOPLE PLUS INNOVATION, SL, corresponent al contracte per a la 
prestació del servei d’ajuda a domicili en diversos municipis del Vallès Oriental del lot 4. 



 

 

 
2. El 20 de juliol de 2022, la senyora Silvia Pérez Corts, responsable del contracte per a la 

prestació del servei d’ajuda a domicili en diversos municipis del Vallès Oriental 
corresponent al lot 4, ha emès l’informe següent: 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. L’11 de gener de 2022, com a responsable del contracte del servei d’ajuda a domicili 

corresponent al lot 4, vaig emetre l’informe següent:  
 
“RELACIÓ DE FETS 

 
1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental té competència per a la prestar el servei d’ajuda a 

domicili d’alguns municipis de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials Resta de Municipis, que 
s’estableix a la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, i el seu exercici es 
defineix en els convenis del servei d’ajuda a domicili formalitzats entre el Consell 
Comarcal i els ajuntaments de la comarca, entre ells el municipi de Sant Celoni. 

 
2. El 22 de juliol de 2020, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va acordar 

adjudicar el contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili del municipi de Sant 
Celoni corresponent al Lot 4 a People Plus Innovation, SL. 

 
3. El 19 d’agost de 2020 es va formalitzar, el contracte amb l’empresa People Plus 

Innovation, SL.  per al contracte del lot 4 del Servei d’Ajuda a Domicili del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, amb vigència del dia 01 de setembre 2020 a 31 d’agost 
2021.  

 
4. Amb la formalització del contracte, el contractista es comprometia a executar el contracte 

amb estricta subjecció als Plecs de clàusules administratives particulars, el Plec de 
prescripcions tècniques, la proposició presentada pel mateix contractista i altres 
documents contractuals. 

 
5. El 23 de juny de 2021  van formalitzar la pròrroga de l’esmentat contracte pel període d’un 

any.  
 

6. La clàusula 40. dels Plecs de Clàusules Administratives del Contracte recull que la cap de 
l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat és la persona responsable del contracte i que 
exercirà les funcions de:   

 
a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions 

contractuals  
 
 

b) Tramitar les incidències que sorgeixin durant el desenvolupament dels servei  
 

c) Exigir l'existència dels mitjans i organització necessaris per a prestació del servei.  
 

d) Elaborar l’informe a elevar a l’òrgan de contractació on es determini si el retard en 
l’execució del contracte és degut a motius imputables al contractista  

 
e) Elaborar l’informe a elevar a l’òrgan de contractació en relació amb la imposició i 

quantia de penalitzacions al contractista  
 

f) Determinar si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a les prescripcions 
establertes i condicions contractuals. En aquest sentit, s’haurà de dur a terme un 
seguiment de totes i cadascuna de les d’obligacions assumides pel contractista en 



 

 

l’execució del servei, amb la verificació del seu compliment i amb atenció especial a 
aquelles que hagin estat determinants per a l’adjudicació al seu favor.  

 
 

7. Durant l’execució del contracte s’han detectat diferents incompliments de les obligacions 
del contractista, descrits als Plecs de clàusules administratives particulars, el Plec de 
prescripcions tècniques i la proposició presentada pel mateix contractista. Aquests 
incompliments es descriuen a continuació, on s’especifica: 

 
- L’actuació de l’empresa.  
- La obligació que s’ha incomplert. 
- La clàusula tècnica o administrativa corresponent a la obligació del contractista en la 

realització de la tasca.  
- El tipus de falta i sanció que correspon, segons la clàusula 45. Penalitats, del Plec de 

Clàusules Administratives.   
 

a) Actuació de l’empresa: No avís i comunicació a les persones usuàries d'incidències o 
alteracions de servei.  

 
61 queixes rebudes en el 2021 de no avís de absències de serveis.  58 d'aquestes queixes 
són en els darrers 6 mesos. Les queixes rebudes corresponen a expedients dels lots 3, 4 i 5. 

 

Obligació incomplerta 
Clàusula  
PPT/PCAP 

Tipus de falta 
Sanció 
corresponent 

El contractista ha 
d’executar les tasques 
següents: En cas que la 
no realització d’un servei 
sigui per problemes de 
gestió del contractista, 
aquest ha d’informar 
immediatament a la 
persona usuària, al 
Consell Comarcal i 
serveis socials bàsics 
mitjançant el sistema 
d’informació que 
determini el Consell 
Comarcal, oferir la 
recuperació en les 4 
hores següents al servei. 

PPT- 
Clàusula 12. 
Organització 
del servei. 3. 
s)  

Penalitat per 
incompliment o per 
compliment 
defectuís de les 
prestacions GREU. 

0,50% del preu del 
contracte.  

 
 

b) Actuació de l’empresa: serveis no realitzats.   
 

- En els darrers 6 mesos s’han rebut  54 queixes i s’han comunicat a l’empresa, per 
correu, de persones que han informat que no se’ls està prestant el servei concedit. 
Les queixes han estat comunicades a l’empresa i s’ha confirmat per correu que no 
s’han realitzat, per manca de personal. A dia d'avui l’empresa no ha resolt la situació, 
que ha estat continuada durant els mesos de juny, juliol, agost, setembre, octubre, 
noviembre i desembre.  

 
- Al Sistema d'Informació JANO consten a data 23/12/2021 , 88 hores de serveis sense 

resoldre per absència de personal durant el periode 1 desembre- 23 desembre del lot 
3 i 18,75 hores de serveis sense resoldre per absència de personal durant  el periode 
1 desembre-23 desembre, del lot 4 i 274 hores de serveis sense resoldre per 



 

 

absència de personal durant el periode 1 desembre- 23 desembre del lot 5. Les 
dades s’han extret un cop l’empresa ha informat de les suplències per vacances.  

 

Obligació incomplerta 
Clàusula  
PPT/PCAP 

Tipus de 
falta 

Sanció 
corresponent 

El contractista ha de prestar el 
servei amb la continuitat i 
regularitat establerta.  El 
contractista ha de prestar el 
servei contractat en tots els 
seus termes i proveir les 
vacants que es puguin produir 
per malaltia, absència, 
vacances o qualsevol altra 
causa.El responsable del 
seguiment del contracte ha de 
prendre les mesures 
adequades per evitar 
interrupcions o demores en el 
servei.  El contractista ha de 
cobrir les absències del seu 
personal per vacances o altres 
eventualitats. En el cas de 
malaltia, el termini màxim per 
efectuar la substitució és de 24 
hores. En qualsevol cas, el 
canvi per suplència, per 
vacances o per necessitats del 
servei, no eximeix de la 
realització de les prestacions 
encomanades pel Consell 
Comarcal. El contractista ha de 
complir amb la obligació 
esencial de prestar el servei 
amb la continuïtat convinguda i 
garantir a les persones 
beneficiàries el dret a rebre’l en 
les condicions que s’hagin 
establert.  

PPT. Clàusula 8. 
Obligacions del 
contractista. a i  
z.iii;  PPT.  
Clàusula 13.  f. 
PPT.; Clàusula 
17.  2.;  PCAP. 
Clausula 39. e)  

Penalitat per 
incompliment 
o per 
compliment 
defectuís de 
les 
prestacions 
MOLT 
GREU.   

S'imposarà una 
penalitat de 
l'1% del preu 
del contracte 

 
c) Actuació de l’empresa: l'empresa no manté actualitzades les dades i incidències de 

serveis al sistema d'informació.  Les incidències dels serveis són comunicades al Consell 
Comarcal a través de queixes, sense que anterior a la queixa hagi hagut comunicació per 
part de l’empresa. Aquesta actuació es dona en els lots 3,4 i 5. 

 

Obligació incomplerta 
Clàusula  
PPT/PCAP 

Tipus de falta 
Sanció 
corresponent 

El contractista ha de comunicar 
al Consell Comarcal qualsevol 
incidència que afecti el normal 
funcionament del servei, com 
ara absències de les 
treballadores o de la persona 
usuària, canvis de 
treballadores, puntuals o 
programats, planificació de les 
vacances o altres incidències 

PPT- Clàusula 
8.  K)  n) . u) . 
Clausula 12. 
3.f) 3g) 
Clausula 15. 3.  
s) Clàusula 
16.4.  PCAP- 
Clausula 39. 
1.r)  

Penalitat per 
incompliment 
o per 
compliment 
defectuís de 
les 
prestacions 
MOLT GREU. 

S'imposarà 
una penalitat 
de l'1% del 
preu del 
contracte 



 

 

derivades del desenvolupament 
del servei, en la forma o 
sistema d’informació establert 
pel Consell Comarcal. Les 
dades han d’estar en tot 
moment actualitzades.  És 
obligació esencial del 
contractista fer ús del programa 
Jano Sociales, o del programa 
o sistema d’informació que 
designi el Consell Comarcal, 
per a la gestió del servei i 
emplenar-ne tots els camps i 
mantenir-los completament 
actualitzats en temps real 
sense demores, llacunes, 
mancances ni falsedats. 

 
8. En data 19 de novembre de 2021 la responsable del contracte per part del Consell 

Comarcal va realitzar una reunió amb l’empresa, per poder traslladar els incompliments 
detectats així com requerir la seva resolució en els terminis establerts en el contracte. Es 
va sol·licitar informar de les mesures establertes per l’empresa així com la data en que es 
resoldrien aquests incompliments.  

 
9. En data 22 de novembre de 2021 i registre de sortida S2021015100 el Consell Comarcal 

va fer arribar l’acta de la reunió mantinguda el dia 19 de novembre i amb els acords 
presos, on es sol·licitava una proposta de compromisos i dates de resolució en cada un 
dels indicadors.  

 
10. En data 26 de novembre de 2021, l’empresa  va fer arribar al Consell Comarcal, 

mitjançant registre d’entrada numero E2021018158, les mesures i terminis per resoldre la 
situació indicats a continuació:  

 

Indicador detectat 
d’incompliment  

Mesures que durà a terme 
l’empresa 

Data màxima de resolució de 
la incidència  

a) No avís i comunicació a les 
persones usuàries 
d'incidències o alteracions 
de servei.  

 

Reforçar missatge de 
comunicació a l'usuari de 
qualsevol canvi a l'equip de 
coordinació 
 

Immediata 

b) serveis no realitzats Contractació d'un auxiliar de la 
llar alliberat. L'empresa ja 
disposava de treballadora 
familiar alliberada. 

Inmediata 

c) dades i incidències no 
actualitzades al sistema 
d'informació.   

Sincronització de les dades del 
nostre sistema Jano amb Jano 
del Consell  

20/12/2021 

 
11. Durant el més de desembre les actuacions i incompliments s’han continuat donant per 

part del contractista i no han estat resoltes.  
 
Per tant, PROPOSO,      
 

1.  Iniciar procediment per a la imposició de penalització a PEOPLE PLUS 
INNOVATION, SL en relació a les actuacions descrites al punt 7 de la relació de fets, 
que són constitutives d’un incompliment contractual tipificades en el Plec de 
Clàusules Administratives que regula el contracte del Servei d’Ajuda a Domicili. 



 

 

 
2. Iniciar procediment per a la imposició de la sanció establerta a la clàusula 45 del Plec 

de Clàusules Administratives, que es concreta a continuació:   
 

Lot 4 Penalització Import 

No avís i 
comunicació a 
les persones 
usuàries 
d'incidències o 
alteracions de 
servei. 

0,50% del preu 
del contracte. 

 1.851,84 €  
 

Serveis no 
realitzats: 18,75 
hores de servei 

1 % del preu del 
contracte 

 3.703,68 €  
 

Dades i 
incidències no 
actualitzades 
sistema JANO 

1 % del preu del 
contracte 

 3.703,68 €  
 

 “ 
 
2. El 14 de gener de 2022, s’aprova el Decret de Gerència numero 2022GER000060, amb la 

part dispositiva següent:  
“ 
1. Iniciar un expedient per a la imposició de penalitats a PEOPLE PLUS INNOVATION, SL, 

en relació amb les actuacions descrites al punt 7 de la relació de fets de l’informe emès 
l’11 de gener de 2022 per la cap de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat i responsable 
del contracte, que són constitutives dels incompliments contractuals tipificats en la 
clàusula 45 del Plec de clàusules administratives particulars que regula el contracte 
formalitzat el 19 d’agost de 2020 per a la prestació del servei d’ajuda a domicili en 
diversos municipis del Vallès Oriental corresponent al lot 4, els quals s’identifiquen i es 
quantifiquen d’acord amb el detall següent: 

 

Incompliment Penalització Import 

No avís i comunicació a les 
persones usuàries 
d'incidències o alteracions de 
servei. 

0,50% del preu del contracte 1.851,84 € 

Serveis no realitzats: 18,75 
hores de servei 

1% del preu del contracte  3.703,68 € 
 

Dades i incidències no 
actualitzades sistema JANO 

1% del preu del contracte  3.703,68 € 
 

 
2. Obrir un tràmit d’audiència pel termini de 5 dies hàbils per a què People Plus Innovation, 

SL, pugui formular les al·legacions que consideri oportunes. 
 

3. Notificar aquest Decret a People Plus Innovation, SL.” 
 
3. El 14 de gener de 2022, es va trametre la notificació del Decret precedent a People Plus 

Innovation, SL, registre de sortida núm. S2022000751, acceptada el 17 de gener de 2022.  
 
4. El 24 de gener de 2022, registre d’entrada E2022000980, People Plus Innovation, SL, 

presenta les al·legacions on conclou el següent: 
 

Que no han sido probados ninguno de los supuestos incumplimientos descritos en el acuerdo 
de inicio, ni han sido aportados datos concretos de los mismos, lo cual genera indefensión a 
esta parte; asimismo, tampoco ha sido tenida en cuenta la situación de fuerza mayor 



 

 

generada por la emergencia sanitaria, con un absentismo muy superior a la media, que en 
ningún caso puede considerarse una causa imputable a esta adjudicataria. 
 
En aquest sentit sol·licita l’arxiu de l’expedient sancionador.  
 
En relació amb els incompliments identificats en el Decret d’inici de l’expedient de penalitats 
s’exposa el següent:  
 
4.1. En relació a l’incompliment de no avís i comunicació a les persones usuàries 
d'incidències o alteracions de servei:  
 
Que no es cierto que esta compañía haya incumplido sus obligaciones de comunicación a las 
personas usuarias de alteraciones en el servicio. 
 
Se pretende imputar a esta compañía un presunto incumplimiento de la obligación de avisar a 
las personas usuarias sobre la no realización de un servicio sin aportarse prueba alguna de 
dichos presuntos hechos, basándose única y exclusivamente en supuestas quejas de los 
usuarios. 
 
La imputación de dichos hechos a esta compañía, sin dar traslado junto con la notificación de 
las quejas o cuanto menos, datos concretos de los supuestos incumplimientos, supone una 
clara indefensión para esta parte, quedando nuestras posibilidades de defensa reducidas al 
mínimo e imposibilitando de facto la posibilidad de aportar informes o pruebas tendentes a 
rebatir los supuestos incumplimientos que se pretenden imputar. 
 
En cualquier caso, y desconociendo por completo los presuntos incumplimientos a los que se 
refiere ese Consell, esta compañía quiere dejar constancia de que las faltas de servicio que 
ocasionalmente se hubieran podido producir, responde siempre a circunstancias 
sobrevenidas relacionadas con el personal, como se desarrollará más adelante, y nunca a la 
falta de organización o previsión del servicio, y que, en cualquier caso, son siempre atendidas 
de inmediato buscando solventarse en el menor periodo de tiempo y con el menor impacto 
para los usuarios posible. 

 
 

4.5 En relació a l’incompliment de serveis no realitzats (18,75 hores de servei) 
 

Que las horas de servicio sin resolver que pudieran aparecer en la plataforma JANO no se 
corresponden con horas de servicio no realizadas. 
 
Al igual que ya se ha manifestados en los dos primeros puntos de la presente, se vuelve a 
incidir sobre la indefensión generada a esta parte al no aportarse la relación de horas de 
servicio supuestamente no realizadas, lo que impide una vez más a esta compañía aportar 
datos tendentes a probar el cumplimiento del precepto que se pretende sancionar. 
 
En cualquier caso, cabe destacar que el concepto de servicios sin resolver per ausencia de 
personal en la aplicación JANO no corresponde con servicios no realizados, puesto que ya 
existe el concepto de servicio no realizado, los cuales no son sinónimos y que, por tanto, no 
pueden ser tratadas por igual. 
 
En cualquier caso, cabe recordar que la posibilidad de no realizar puntualmente un servicio 
viene reconocida, como el propio Consell señala en su escrito de incoación, en el PPT, 
concretamente en la cláusula 12.3 s). Asimismo, cabe señalar que la cláusula 45 del PCAP 
donde se regulan las penalizaciones, establece para cada uno de los supuestos de 
incumplimiento previsto un requisito, que el incumplimiento sea por causas imputables al 
contratista. 
 



 

 

La realidad del servicio desde hace ya dos años como consecuencia de la emergencia 
sanitaria, es una situación muy alejada de la prevista en los pliegos que rigen el presente 
contrato. Sin duda, es una situación sin precedentes que ni esta adjudicataria ni el Consell 
pudieron prever y que, aún en la actualidad, continúa siendo una situación novedosa difícil de 
gestionar y anticipar en muchos aspectos. 
 
Desde esta compañía hemos intentado siempre velar por el bien común y el interés de los 
usuarios del servicio adaptándonos a las circunstancias, desarrollando nuevos protocolos de 
actuación, dando los equipos de protección individuales necesarios. Sin embargo, y a pesar 
de nuestros esfuerzos ante esta situación de fuerza mayor que claramente sobrepasa 
nuestras obligaciones contractuales, la crisis sanitaria continúa imponiendo circunstancias 
difíciles de prever y en ocasiones difíciles de solventar con rapidez, como es la del aumento 
del absentismo. 
 
Como ya se ha puesto de manifiesto en las diversas y habituales reuniones de seguimiento 
entre esta compañía y el Consell, la crisis sanitaria ha desencadenado un notable aumento de 
las bajas del personal adscrito al servicio, siendo las cifras actuales muy superiores a las 
inicialmente previstas (10% según estudio de costes aportado por ese Consell). 
 
Ante esta situación de elevado absentismo, cuyo origen reiteramos se encuentra en una 
causa de fuerza mayor no imputable a esta compañía, podemos afirmar haber dedicado el 
máximo de los recursos posibles que la situación ha permitido con el fin de prestar el servicio 
con la continuidad convenida y garantizar el derecho de los usuarios a recibirlos en las 
condiciones establecidas. 

 
4.6 En relació amb l’incompliment de dades i incidències no actualitzades al sistema JANO. 
 
Que la compañía introduce en el sistema JANO toda la información relacionada con el 
servicio. 
Una vez más y como se ha venido reiterando en los puntos anteriores, esta compañía no 
puede rebatir los hechos que se pretenden imputar puesto que no se da traslado de las 
supuestas quejas cuyas indecencias no constan en el sistema JANO. 
 
Esta compañía quiere destacar que ha efectuado una importante inversión en la adquisición 
del mismo sistema de gestión JANO con la finalidad de tener una interface entre las dos 
aplicaciones para facilitar la actualización de los datos. 
 
En la instancia de registro número E2021018158 de fecha 26 de noviembre de 2021 se da 
respuesta al requerimiento efectuada por ese Consell, proponiendo sincronizar los datos de la 
compañía con los suyos a través de la aplicación JANO. Asimismo, con tal propósito, como 
saben, el pasado 30 de noviembre de 2021 se dio traslado del documento de esta propuesta 
de interface a la que ese Consell debía de revisar y dar respuesta, sin embargo, a fecha de la 
presente se haya recibido respuesta. Para poder efectuar la interface propuesta entre las dos 
bases de datos debe tenerse la aprobación por parte de ese Consell, resultando por tanto 
imposible, por causas completamente ajenas a nuestra voluntad haber puesto en marcha 
dicha medida tendente a mejorar el servicio. 
 

5. L’11 d’abril de 2022, com a responsable del seguiment del contracte vaig emetre l’informe 
següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 

 
- En data 14 de gener de 2022, mitjançant decret num. 2022GER000060, la Gerència del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental va dictar iniciar un procediment per a la imposició de 
penalització i sanció a PEOPLE PLUS INNOVATION, SL, per l’incompliment del contracte 
del Servei d’Ajuda a Domicili del lot 4. Aquest decret va ser notificat a l’empresa People 



 

 

Plus Innovation, SL. el mateix 14 de gener de 2022, mitjançant registre de sortida 
S2022000751. 

 

- En data 24 de gener 2022, i mitjançant registre d’entrada E2022000980, l’empresa People 
Plus Innovation va formular al·legacions a l’expedient de penalització. En les al·legacions 
exposen que es genera indefensió perquè juntament amb la notificació del decret d’inici 
d’expedient de penalització no s’aporten dades concretes dels suposats incompliments. 

 
- Per tal de completar l’expedient amb dades específiques relatives als incompliments, 

s’informa del següent:  
 

a) Actuació de l’empresa: No avís i comunicació a les persones usuàries d'incidències o 
alteracions de servei. Queixes recollides corresponents a lot 4.  

 

Num exp Data queixa Contingut

Data 

comunicació a 

empresa Canal Data resposta Contingut resposta

30/029/2020 12/07/2021

Serveis no realitzats dies 5, 7 i 9 de juliol de 

2021 i no comunicats per l'empresa. 

12/07/2021

Correu electrònic 20/07/2021

Es demana disculpes per si hi ha hagut algun malentès en la 

comunicació durant aquests dies. Com a mesura immediata per a que 

no torni a passar una situació similar és la d’establir comunicació més 

continua amb la família sobre qualsevol canvi o situació que afectin 

als serveis.

30/349/2020 18/10/2021 Servei no realitzat el 18.10.21 i  no 

comunicat per l'empresa. La queixa es 

repeteix el 28.12.21

20/10/2021. 

Requerida 

resposta 

22/10/2021 i 

26/10/2021. Correu electrònic

30/213/2020 20/12/2021

Serveis no realitzat 20.12. En 2 mesos 

diuen només han anat 1 vegada. NO AVÍS. 

20/12/2021

Correu electrònic 20/12/2021

Informen que la truquen però el 22.12 usuària torna a queixar-se, no 

ha rebut trucada ni servei. Resposta empresa 22.12: Sobre el servei 

ALL, hi va haver una confusió amb el correu de la treballadora i no se 

li va enviar correctament la planificació, s'ha canviat el servei d'ahir 

dimarts per divendres, tant usuària com treballadora estan avisades i 

conformes. 

30/582/2021 27/12/2021
Serveis no realitzats del 22 al 29 de 

desembre. NO han rebut AVIS per 

l'empresa.

27/12/2021 i  

Reclamada 

resposta empresa 

11.01.22 i 

14.01.22
Correu electrònic 24/01/2022

Informen que el servei no es va realitzar por incidencia de personal 

del 22 al 29 de diciembre y del 3 al 7 de enero però no fan retorn de la 

no comunicació

30/104/2020  02/12/2021 
Sserveis sense realitzar  NO comunicats per 

l'empresa.
02/12/2021

Correu electrònic 07/12/2021. No refereixen res de la manca d’avís a la resposta.  
 
 
 

b) Actuació de l’empresa: serveis no realitzats.   
 
b.1. Queixes recollides corresponents al lot 4. 

 

NUM EXP Data queixa Contingut 
Data informada 
empresa Canal  

CP/ verificació 
servei 

30/029/2020 

12/07/2021 
Serveis no realitzats dies 
5, 7 i 9 de juliol de 2021   12/07/2021 

Correu 
electrònic No consta  

30/349/2020 
18/10/2021 i 
28/10/2021 

Servei no realitzat el 
18.10.21 es repeteix el 
28.12.21 20/10/2021 

Correu 
electrònic No consta.   

30/213/2020 
20/12/2021 

Serveis no realitzat 20.12. 
En 2 mesos diuen només 
han anat 1 vegada.  20/12/2021 

Correu 
electrònic No consta.   

30/582/2021 

27/12/2021 
Serveis no realitzats del 22 
al 29 de desembre.  27/12/2021  

Correu 
electrònic No consta.   

30/104/2020 

 02/12/2021  Serveis sense realitzar  02/12/2021 
Correu 
electrònic No consta.   

 
*CP: Control presencial dels serveis realitzats, a través de tecnologia NFC. 



 

 

Verificació de servei: verificació manual registrada per part de la coordinadora tècnica de 
l’empresa que verifica que el servei s’ha realitzat però no s’ha realitzat el fitxatge 
corresponent, justificant el motiu.  

 
b.2. Serveis sense resoldre per absència de personal  

 
Al Sistema d'Informació JANO constaven a data 23/12/2021 18,75 hores de serveis sense 
resoldre per absència de personal durant el període 1 desembre- 23 desembre del lot 4, de 
les que 7 hores han estat registrades amb posterioritat a la data d’extracció, suposant 
aquest retard de registre per part de l’empresa una manca d’informació actualitzada en el 
sistema d’informació.   
 
A continuació es detalla els expedients relatius als serveis sense resoldre, dels quals a data 
d’avui no figura Control de Presència ni verificació de realització del servei per part de 
l’empresa:  

 
Codi Servei Data H. inici H. finalització Durada 

7632 
CURA DE LA PERSONA I 

LLAR (TF) 
 07/12/2021  18:45  19:45 1,00 

7635 NETEJA DE LA LLAR  09/12/2021  12:15  14:15 2,00 

7647 
CURA DE LA PERSONA I 

LLAR (TF) 
 31/12/2021  07:30  08:30 1,00 

7649 
CURA DE LA PERSONA I 

LLAR (TF) 
 07/12/2021  16:50  18:05 1,25 

7697 NETEJA DE LA LLAR  09/12/2021  09:15  12:15 3,00 

7854 
CURA DE LA PERSONA I 

LLAR (TF) 
 07/12/2021  10:05  11:35 1,50 

8032 
CURA DE LA PERSONA I 

LLAR (TF) 
 31/12/2021  11:20  12:20 1,00 

8129 
CURA DE LA PERSONA I 

LLAR (TF) 
 07/12/2021  10:30  11:30 1,00 

 
 

c) Actuació de l’empresa: l'empresa no manté actualitzades les dades i incidències de 
serveis al sistema d'informació.   

 
C.1. Les incidències dels serveis són comunicades al Consell Comarcal a través de 
queixes, sense que anterior a la queixa hagi hagut comunicació per part de l’empresa. 

 
NUM EXP Data queixa Dades JANO 

30/029/2020 

12/07/2021- 
Serveis no 
realitzats dies 5, 7 
i 9 de juliol de 
2021    

Serveis sense fitxatge dies 5, 6, 7 i 9/07. Incidències registrades posteriors al dia de la 
incidència i posteriors al dia de la comunicació per part de l’usuari/a. Dia 5/07 no consta 
registrada incidència i no hi ha fitxatge ni verificació. Dia 6/07 i 09/07 incidència de servei no 
realitzat registrada el dia 23/08, dia 07/07 incidència servei no realitzat registrada el dia 
13/07.  

30/349/2020 

18/10/2021 i 
28/12/2021- 
Servei no realitzat 
el 18.10.21 i  
28.12.21 

18/10 . No consta fitxatge ni verificació de servei realitzada per l’empresa. No consta 
incidència a planificació JANO. 28, 29 i 30/12 serveis no realitzats (no fitxatge i no 
verificació). Comunicada incidència a JANO el dia 05/01/2021. La usuària informa a CCVR 
el dia 28/10 a les 14h de la no realització del servei, l’empresa respon informant a posterior, 
via correu, de la no realització del servei i es registra a JANO en data 05.01.2022.  

30/213/2020 

20/12/2021. 
Servei no 
realitzat. En 2 
mesos diuen 
només han anat 1 
vegada.   

1/12 i 3/12 serveis fitxats i a Planificació consta incidència servei no realitzat cancel·lat data 
31/08 i facturables. 10/12 i 17/12 no consta incidència registrada i no consta fitxatge ni 
verificació. 20/12 es registra la suplència per aquest servei en data 28/12 i no consta fitxatge 
ni verificació registrada del servei efectuat.  

30/582/2021 

27/12/2021. 
Serveis no 
realitzats del 22 al 
29 de desembre.   Incidències registrades al sistema d’informació en data 12/01/2022. 

30/104/2020 
 02/12/2021 – 
serveis sense 
realitzar.  

De l’11/11 a 25/11 suplència comunicada per JANO el dia 12/01/2022. El 25/11 a més no 
consta fitxatge ni registre verificació servei realitzat. El 10/11 no consta fitxatge ni registre 
verificació servei i no hi ha comunicada cap incidència a JANO, 

 
C.2. Planificació de serveis: serveis sense resoldre per absència de personal.  

 



 

 

A continuació es detalla els expedients relatius als serveis sense resoldre, dels quals es va 
registrar al sistema d’informació la realització del servei posteriorment a la data que es va 
fer l’informe de l’expedient de penalització.  

 

Codi Data H. inici H. finalització Durada Motiu - personal 
Data 

actualització 
JANO 

7644  07/12/2021  18:55  19:55 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

7678  07/12/2021  20:00  21:00 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

7678  09/12/2021  12:30  14:30 2,00 Absència de personal 05.01.2022 

7716  31/12/2021  10:00  11:00 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

7895  31/12/2021  08:50  09:50 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

8102  31/12/2021  12:30  13:30 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

 
 

Per tant, PROPOSO,      
 

1. Donar trasllat d’aquest informe al contractista per tal que pugui formular les al·legacions 
que consideri oportunes.“ 

 
6. El 12 d’abril de 2022, s’aprova el Decret de Gerència núm. 2022GER000632, amb la part 

dispositiva següent: 
 

1. Donar trasllat a People Plus Innovation, SL, de l’informe emès per la cap de l’Àrea de 
Polítiques Socials i d’Igualtat l’11 d’abril de 2022, reproduït a la relació de fets 
d’aquest Decret. 

 
2. Obrir un tràmit d’audiència pel termini de 5 dies hàbils per a què People Plus 

Innovation, SL, pugui formular les al·legacions que consideri oportunes a partir de la 
informació que consta en l’informe que es trasllada. 

 
3. Notificar aquest Decret a People Plus Innovation, SL. 

 
La tramesa d’aquesta notificació es porta a terme el 13 d’abril de 2022, registre de sortida 
núm. S2022006094, acceptada pel contractista el mateix dia.  

 
7. El 22 d’abril de 2022, registre d’entrada E2022005799, People Plus Innovation, SL, presenta 

una instància de resposta. Nogensmenys, allò que acompanya la instància està xifrat i no és 
possible llur lectura.  

 
8. El 28 d’abril de 2022, registre d’entrada E2022006063, People Plus Innovation, SL, mitjançant 

instància informa que els documents presentats el 22 d’abril de 2022 tenien un error 
informàtic i formulen resposta al Decret de Gerència núm.  2022GER000632 en els termes 
següents: 



 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
 

9. Un cop analitzats els escrits de People Plus Innovation, SL, de 24 de gener 2022 i de 28 
d’abril de 2022 se’n fan les valoracions següents: 

 
a) En relació amb l’incompliment de no avís i comunicació a les persones usuàries 

d'incidències o alteracions de servei:  
 

En l’informe d’11 de gener de 2022, transcrit en el primer punt de la relació de fets d’aquest 
informe, s’hi reflectien 61 queixes en l’any 2021 de no avís d’absències de serveis 
corresponen a expedients dels lots 3, 4 i 5. 
 
People Plus Innovation, SL al·lega indefensió perquè no disposa de les dades especifiques 
dels expedients i serveis referits. 
 
En l’informe d’11 d’abril de 2022, transcrit en el cinquè punt de la relació de fets d’aquest 
informe s’identifica que les queixes del lot 4 corresponen als serveis següents:  

 

Num exp Data queixa Contingut

Data 

comunicació a 

empresa Canal Data resposta Contingut resposta

30/029/2020 12/07/2021

Serveis no realitzats dies 5, 7 i 9 de juliol de 

2021 i no comunicats per l'empresa. 

12/07/2021

Correu electrònic 20/07/2021

Es demana disculpes per si hi ha hagut algun malentès en la 

comunicació durant aquests dies. Com a mesura immediata per a que 

no torni a passar una situació similar és la d’establir comunicació més 

continua amb la família sobre qualsevol canvi o situació que afectin 

als serveis.

30/349/2020 18/10/2021 Servei no realitzat el 18.10.21 i  no 

comunicat per l'empresa. La queixa es 

repeteix el 28.12.21

20/10/2021. 

Requerida 

resposta 

22/10/2021 i 

26/10/2021. Correu electrònic

30/213/2020 20/12/2021

Serveis no realitzat 20.12. En 2 mesos 

diuen només han anat 1 vegada. NO AVÍS. 

20/12/2021

Correu electrònic 20/12/2021

Informen que la truquen però el 22.12 usuària torna a queixar-se, no 

ha rebut trucada ni servei. Resposta empresa 22.12: Sobre el servei 

ALL, hi va haver una confusió amb el correu de la treballadora i no se 

li va enviar correctament la planificació, s'ha canviat el servei d'ahir 

dimarts per divendres, tant usuària com treballadora estan avisades i 

conformes. 

30/582/2021 27/12/2021
Serveis no realitzats del 22 al 29 de 

desembre. NO han rebut AVIS per 

l'empresa.

27/12/2021 i  

Reclamada 

resposta empresa 

11.01.22 i 

14.01.22
Correu electrònic 24/01/2022

Informen que el servei no es va realitzar por incidencia de personal 

del 22 al 29 de diciembre y del 3 al 7 de enero però no fan retorn de la 

no comunicació

30/104/2020  02/12/2021 
Sserveis sense realitzar  NO comunicats per 

l'empresa.
02/12/2021

Correu electrònic 07/12/2021. No refereixen res de la manca d’avís a la resposta.  
 

People Plus Innovation, SL respon que sí que va realitzar una trucada per informar.  
 



 

 

El Consell Comarcal no té mitjans per provar que el contractista no va avisar a les persones, 
més enllà del testimoni i relat de les persones que van informar d’aquests fets al Consell 
Comarcal. Per aquest motiu, es proposa estimar l’al·legació formulada per l’empresa.  

 
b) En relació amb l’incompliment de serveis no realitzats  

 
i. En l’informe d’11 de gener de 2022, transcrit en el primer punt de la relació de fets 

d’aquest informe, s’exposa en els darrers sis mesos s’han rebut 54 queixes de serveis 
no realitzats i que consta en el programa JANO que a data 23 de desembre de 2021 hi 
ha 18,75 hores de servei sense resoldre per absència de personal durant el període d’1 
de desembre a 23 desembre del lot 4.  

  
People Plus Innovation, SL informa que es genera indefensió perquè no disposa de les 
dades específiques de les queixes. Tanmateix informa que els serveis sense resoldre per 
absència no han de correspondre’s amb hores de serveis no realitzats. Informen que en 
cas de no realització d’un servei, no ha de ser motiu o causa imputable a l’empresa i que 
del PPT  (clàusula 12.3.s) estableix a més la possibilitat de no realitzar puntualment un 
servei.  

 
ii. Pel que fa a les queixes dels serveis no realitzats, en l’informe d’11 d’abril de 2022, 

transcrit en el cinquè punt de la relació de fets d’aquest informe, s’identifica que les queixes 
del lot 4 corresponen als serveis següents: 
 

NUM EXP Contingut 
Data informada 
empresa Canal  

CP/ verificació 
servei 

30/029/2020 
Serveis no realitzats dies 5, 
7 i 9 de juliol de 2021   12/07/2021 

Correu 
electrònic No consta  

30/349/2020 
Servei no realitzat el 
18.10.21 es repeteix el 
28.12.21 20/10/2021 

Correu 
electrònic No consta.   

30/213/2020 
Serveis no realitzat 20.12. 
En 2 mesos diuen només 
han anat 1 vegada.  20/12/2021 

Correu 
electrònic No consta.   

30/582/2021 
Serveis no realitzats del 22 
al 29 de desembre.  27/12/2021  

Correu 
electrònic No consta.   

30/104/2020 
Serveis sense realitzar  02/12/2021 

Correu 
electrònic No consta.   

 
People Plus Innovation, SL informa que dels 5 expedients traslladats, 1 servei es va 
efectuar i que els 4 restants no es va poder realitzar la recuperació del servei per motiu de 
usuari/a. 

 
A continuació es detallen els serveis referits, les al·legacions del contractista per cadascun 
d’ells i la valoració feta: 

NUM EXP 
DATA 

QUEIXA 
CONTINGUT 

DATA 
INFORMADA 

EMPRESA 
CANAL 

CP/ 
VERIFICACIÓ 

SERVEI 

OBSERVACIONS 
DEL 

CONTRACTISTA 
VALORACIÓ 

30/029/2020 12/07/2021 Serveis no 
realitzats dies 5, 
7 i 9 de juliol de 

2021 

12/07/2021 Correu electrònic No consta  
Servei no realitzat 
per motiu usuari/a. 

No es disposa de la 
informació necessària 
per poder provar el 
motiu de no 
realització del servei. 
El Consell Comarcal 
no té mitjans per 
provar que el motiu 
pel que no s’ha 
prestat el servei és 
per causa imputable a 
l’empresa o per 
voluntat de la 
persona, més enllà 
del testimoni i relat de 
les persones que van 
informar d’aquests 



 

 

NUM EXP 
DATA 

QUEIXA 
CONTINGUT 

DATA 
INFORMADA 

EMPRESA 
CANAL 

CP/ 
VERIFICACIÓ 

SERVEI 

OBSERVACIONS 
DEL 

CONTRACTISTA 
VALORACIÓ 

fets al Consell 
Comarcal.   
No es pot penalitzar 
per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
 

30/349/2020 18/10/2021 i 
28/10/2021 

Servei no 
realitzat el 

18.10.21 es 
repeteix el 
28.12.21 

20/10/2021 Correu electrònic No consta.  
Servei no realitzat 
per motiu usuari/a. 

No es disposa de la 
informació necessària 
per poder provar el 
motiu de no 
realització del servei. 
El Consell Comarcal 
no té mitjans per 
provar que el motiu 
pel que no s’ha 
prestat el servei és 
per causa imputable a 
l’empresa o per 
voluntat de la 
persona, més enllà 
del testimoni i relat de 
les persones que van 
informar d’aquests 
fets al Consell 
Comarcal.   
No es pot penalitzar 
per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
No obstant,  es 
constata un 
incompliment de 
l’obligació de 
mantenir la  
informació 
actualitzada a JANO 

30/213/2020 20/12/2021 Serveis no 
realitzat 20.12. 

En 2 mesos 
diuen només 
han anat 1 

vegada. 

20/12/2021 Correu electrònic No consta. 
Servei de neteja 

mensual efectuat el 
dia 29/12/21. 

 
 

Servei recuperat. 
S’estima al·legació de 
l’empresa. 
 
 

30/582/2021 27/12/2021 Serveis no 
realitzats del 22 

al 29 de 
desembre. 

27/12/2021 Correu electrònic No consta. 

 
Servei no realitzat 
per motiu usuari/a. 

No es disposa de la 
informació necessària 
per poder provar el 
motiu de no 
realització del servei. 
El Consell Comarcal 
no té mitjans per 
provar que el motiu 
pel que no s’ha 
prestat el servei és 
per causa imputable a 
l’empresa o per 
voluntat de la 
persona, més enllà 
del testimoni i relat de 
les persones que van 
informar d’aquests 
fets al Consell 
Comarcal.   
No es pot penalitzar 
per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
No obstant,  es 
constata un 
incompliment de 
l’obligació de 
mantenir la  
informació 



 

 

NUM EXP 
DATA 

QUEIXA 
CONTINGUT 

DATA 
INFORMADA 

EMPRESA 
CANAL 

CP/ 
VERIFICACIÓ 

SERVEI 

OBSERVACIONS 
DEL 

CONTRACTISTA 
VALORACIÓ 

actualitzada a JANO 

30/104/2020 02/12/2021 Serveis sense 
realitzar 

02/12/2021 Correu electrònic No consta.  
Servei no realitzat 
per motiu usuari/a. 

S’estima al·legació 
del contractista. Baixa 
de la usuària.  

 
iii. Pel que fa a les 18,75 hores de servei sense resoldre per absència de personal durant el 

període d’1 de desembre a 23 desembre del lot 4, l’informe d’11 d’abril de 2022, transcrit 
en el cinquè punt de la relació de fets d’aquest informe, detallà que d’aquestes 18,75 hores 
7 hores foren registrades amb posterioritat a la data d’extracció. Així mateix, es detallaren 
els expedients relatius als serveis sense resoldre dels quals a data de l’informe no figura 
control de presència ni verificació de la realització del servei per part de l’empresa.  

 
En relació amb això, People Plus Innovation, SL contesta que revisats els 8 expedients, 
es pot concloure que 3 serveis sí s’han efectuat, mentre que 5 no s’han pogut realitzar 
per motiu extern a l’empresa. 
 
Davant de la contestació del contractista, es revisa el següent:  

 

- Les planificacions de serveis, on s’han de registrar les incidències dels serveis no 
resolts per cancel·lació o no acceptació de la proposta del canvi de treballadora.  

 

- Si els serveis que informen que s’han realitzat han estat prestats un altra dia diferent 
al planificat i per aquest motiu no consta al control presencial.  

 
A continuació es detallen els serveis referits, les al·legacions del contractista per 
cadascun d’ells i la valoració feta: 

 

CODI SERVEI DATA H. INICI H. FINALITZACIÓ DURADA 
OBSERVACIONS 
DEL 
CONTRACTISTA 

VALORACIÓ 

7632 
CURA DE LA 
PERSONA I 
LLAR (TF) 

07/12/2021 18:45 19:45 1,00 

Incidència puntual - 
No 

acceptat horari 
proposat per realitzar 

servei. 

No es disposa 
de la informació 
necessària per 
poder provar el 
motiu de no 
realització del 
servei.  
No es pot 
penalitzar per 
aquest motiu. 
S’estima 
l’al·legació.  
No obstant,  es 
constata un 
incompliment de 
l’obligació de 
mantenir la  
informació 
actualitzada a 
JANO 

7635 
NETEJA DE 

LA LLAR 
09/12/2021 12:15 14:15 2,00 

Incidència puntual - 
Recuperat 14/12/21 

Servei 
recuperat. No es 
pot penalitzar 
per aquest 
motiu.  
S’estima 
l’al·legació. 
Si bé s’ha 
recuperat el 
servei, la 
incidència no es 
registrà a JANO 
en el temps 



 

 

CODI SERVEI DATA H. INICI H. FINALITZACIÓ DURADA 
OBSERVACIONS 
DEL 
CONTRACTISTA 

VALORACIÓ 

degut. Per tant, 
hi ha un 
incompliment de 
l’obligació de 
mantenir la 
informació 
actualitzada a 
JANO. 

7647 
CURA DE LA 
PERSONA I 
LLAR (TF) 

31/12/2021 07:30 08:30 1,00 
Canvi treballador/a 
puntual no acceptat 

per usuari 

No es disposa 
de la informació 
necessària per 
poder provar el 
motiu de no 
realització del 
servei.  
No es pot 
penalitzar per 
aquest motiu. 
S’estima 
l’al·legació.  
No obstant,  es 
constata un 
incompliment de 
l’obligació de 
mantenir la  
informació 
actualitzada a 
JANO. 

7649 
CURA DE LA 
PERSONA I 
LLAR (TF) 

07/12/2021 16:50 18:05 1,25 
Absència usuari. No 

es pot 
fer el servei. 

No es disposa 
de la informació 
necessària per 
poder provar el 
motiu de no 
realització del 
servei.  
No es pot 
penalitzar per 
aquest motiu. 
S’estima 
l’al·legació.  
No obstant,  es 
constata un 
incompliment de 
l’obligació de 
mantenir la  
informació 
actualitzada a 
JANO 

7697 
NETEJA DE 

LA LLAR 
09/12/2021 09:15 12:15 3,00 

No hi havia planificat 
cap 

servei aquest dia. 

Servei realitzat.  
 
No es pot 
penalitzar per 
aquest motiu. 
S’estima 
l’al·legació.  
No obstant,  es 
constata un 
incompliment de 
l’obligació de 
mantenir la  
informació 
actualitzada a 
JANO 

7854 
CURA DE LA 
PERSONA I 
LLAR (TF) 

07/12/2021 10:05 11:35 1,50 Servei realitzat 

Servei no 
realitzat. No hi 
ha incidència ni 
CP ni verificació 
del servei.   



 

 

CODI SERVEI DATA H. INICI H. FINALITZACIÓ DURADA 
OBSERVACIONS 
DEL 
CONTRACTISTA 

VALORACIÓ 

 
 

8032 
CURA DE LA 
PERSONA I 
LLAR (TF) 

31/12/2021 11:20 12:20 1,00 Servei realitzat 

No es disposa 
de la informació 
necessària per 
poder provar la 
no realització 
del servei.  
S’estima 
l’al·legació. 
 
No obstant,  es 
constata un 
incompliment de 
l’obligació de 
mantenir la  
informació 
actualitzada a 
JANO 

8129 
CURA DE LA 
PERSONA I 
LLAR (TF) 

07/12/2021 10:30 11:30 1,00 

Incidència puntual - 
No 

acceptat horari 
proposat per realitzar 

servei 

No es disposa 
de la informació 
necessària per 
poder provar el 
motiu de no 
realització del 
servei.  
No es pot 
penalitzar per 
aquest motiu. 
S’estima 
l’al·legació.  
No obstant,  es 
constata un 
incompliment de 
l’obligació de 
mantenir la  
informació 
actualitzada a 
JANO (registre 
05/01/2022) 

 
De la valoració feta, en resulta un únic expedient on es prova l’incompliment (exp. 7854). 
En aquest sentit, tenint en compte l’import de la penalització i d’acord amb un principi de 
proporcionalitat es proposa no penalitzar per aquest incompliment. 

 
c) En relació amb l’incompliment de comunicar al Consell Comarcal qualsevol 

incidència que afecti el normal funcionament del servei i mantenir la informació 
actualitzada a Jano Sociales:  

 
i. En l’informe d’11 de gener de 2022, transcrit en el primer punt de la relació de fets 

d’aquest informe, s’exposa que el contractista  no manté actualitzades les dades i 
incidències de serveis al sistema d'informació.  Les incidències dels serveis són 
comunicades al Consell Comarcal a través de queixes, sense que amb anterioritat a 
la queixa hagi hagut comunicació per part de l’empresa.  

 
People Plus Innovation, SL al·lega indefensió perquè no disposa de les dades 
especifiques dels expedients i serveis referits. A més, exposa que ha sol·licitat 
sincronitzar les dades dels sistemes JANO del Consell Comarcal amb el sistema 
JANO que ha adquirit l’empresa.  
 
En l’informe d’11 d’abril de 2022, transcrit en el cinquè punt de la relació de fets 
d’aquest informe, i en relació amb aquest punt, s’exposa el següent:  

 



 

 

NUM EXP Data queixa Dades JANO 

30/029/2020 12/07/2021- Serveis no 
realitzats dies 5, 7 i 9 de 
juliol de 2021    

Serveis sense fitxatge dies 5, 6, 7 i 9/07. Incidències 
registrades posteriors al dia de la incidència i posteriors 
al dia de la comunicació per part de l’usuari/a. Dia 5/07 
no consta registrada incidència i no hi ha fitxatge ni 
verificació. Dia 6/07 i 09/07 incidència de servei no 
realitzat registrada el dia 23/08, dia 07/07 incidència 
servei no realitzat registrada el dia 13/07.  

30/349/2020 18/10/2021 i 28/12/2021- 
Servei no realitzat el 
18.10.21 i  28.12.21 

18/10 . No consta fitxatge ni verificació de servei 
realitzada per l’empresa. No consta incidència a 
planificació JANO. 28, 29 i 30/12 serveis no realitzats (no 
fitxatge i no verificació). Comunicada incidència a JANO 
el dia 05/01/2021. La usuària informa a CCVR el dia 
28/10 a les 14h de la no realització del servei, l’empresa 
respon informant a posterior, via correu, de la no 
realització del servei i es registra a JANO en data 
05.01.2022.  

30/213/2020 20/12/2021. Servei no 
realitzat. En 2 mesos 
diuen només han anat 1 
vegada.   

1/12 i 3/12 serveis fitxats i a Planificació consta incidència 
servei no realitzat cancel·lat data 31/08 i facturables. 
10/12 i 17/12 no consta incidència registrada i no consta 
fitxatge ni verificació. 20/12 es registra la suplència per 
aquest servei en data 28/12 i no consta fitxatge ni 
verificació registrada del servei efectuat.  

30/582/2021 27/12/2021. Serveis no 
realitzats del 22 al 29 de 
desembre.   

Incidències registrades al sistema d’informació en data 
12/01/2022. 

30/104/2020  02/12/2021 – serveis 
sense realitzar.  

De l’11/11 a 25/11 suplència comunicada per JANO el 
dia 12/01/2022. El 25/11 a més no consta fitxatge ni 
registre verificació servei realitzat. El 10/11 no consta 
fitxatge ni registre verificació servei i no hi ha comunicada 
cap incidència a JANO, 

 
A continuació es detallen les al·legacions del contractista per cadascun dels serveis i 
la valoració que en faig com a responsable del contracte: 

 

NUM EXP. DATA QUEIXA DADES JANO 
OBSERVACIONS 
CONTRACTISTA 

VALORACIÓ 

30/029/2020 

12/07/2021- 
Serveis no 
realitzats dies 5, 7 i 
9 de juliol de 2021 

Serveis sense fitxatge dies 5, 6, 7 i 
9/07. Incidències registrades 
posteriors al dia de la incidència i 
posteriors al dia de la comunicació 
per part de l’usuari/a. Dia 5/07 no 
consta registrada incidència i no hi ha 
fitxatge ni verificació. Dia 6/07 i 09/07 
incidència de servei no realitzat 
registrada el dia 23/08, dia 07/07 
incidència servei no realitzat 
registrada el dia 13/07. 

Les dades van 
estar registrades al 
sistema durant la 
gestió de la 
incidència. 

No s’estima 
l’al·legació. 
 
Dades no 
actualitzades a 
JANO.  
La incidències del 
09/07 registrada el 
23/08 i el dia 07/06 
registrada el dia 
13/07.  

30/349/2020 

18/10/2021 i 
28/12/2021- Servei 
no realitzat el 
18.10.21 i  
28.12.21 

18/10 . No consta fitxatge ni 
verificació de servei realitzada per 
l’empresa. No consta incidència a 
planificació JANO. 28, 29 i 30/12 
serveis no realitzats (no fitxatge i no 
verificació). Comunicada incidència a 
JANO el dia 05/01/2021. La usuària 
informa a CCVR el dia 28/10 a les 
14h de la no realització del servei, 
l’empresa respon informant a 
posterior, via correu, de la no 
realització del servei i es registra a 
JANO en data 05.01.2022. 

Les dades van 
estar registrades al 
sistema durant la 
gestió de la 
incidència. 

No s’estima 
l’al·legació. 
 
Dades no 
actualitzades a 
JANO.  
La incidència del 
18/10/2021 està 
registrada el 
25/04/2022. 
Incidències 
registrades 
05.01.2022. 
 

30/213/2020 

20/12/2021. Servei 
no realitzat. En 2 
mesos diuen 
només han anat 1 
vegada. 

1/12 i 3/12 serveis fitxats i a 
Planificació consta incidència servei 
no realitzat cancel·lat data 31/08 i 
facturables. 10/12 i 17/12 no consta 
incidència registrada i no consta 
fitxatge ni verificació. 20/12 es 
registra la suplència per aquest servei 
en data 28/12 i no consta fitxatge ni 

Les dades van 
estar registrades al 
sistema durant la 
gestió de la 
incidència. 

No s’estima 
l’al·legació. 
 
Dades no 
actualitzades a 
JANO. . El servei 
planificat el dia 
20/12 no té cap 



 

 

verificació registrada del servei 
efectuat. 

incidència 
registrada. 
 

30/582/2021 

27/12/2021. 
Serveis no 
realitzats del 22 al 
29 de desembre. 

Incidències registrades al sistema 
d’informació en data 12/01/2022. 

Les dades van 
estar registrades al 
sistema durant la 
gestió de la 
incidència. 

No s’estima 
l’al·legació. 
Dades no 
actualitzades a 
JANO.  
Data registre 
12/01/2022. 

30/104/2020 
02/12/2021 – 
serveis sense 
realitzar. 

De l’11/11 a 25/11 suplència 
comunicada per JANO el dia 
12/01/2022. El 25/11 a més no 
consta fitxatge ni registre verificació 
servei realitzat. El 10/11 no consta 
fitxatge ni registre verificació servei i 
no hi ha comunicada cap incidència a 
JANO, 

Les dades van 
estar registrades al 
sistema durant la 
gestió de la 
incidència. 

 
Registre correcte. 
S’estima 
l’al·legació.  

 
ii. En l’informe d’11 de gener de 2022, transcrit en el primer punt de la relació de fets 

d’aquest informe, es detallen els expedients relatius als serveis sense resoldre, dels 
quals es va registrar al sistema d’informació la realització del servei posteriorment a la 
data que es va fer l’informe de l’expedient de penalització.  

 

Codi Data H. inici H. finalització Durada 
Data 

actualització 
JANO 

7644  07/12/2021  18:55  19:55 1,00 05.01.2022 

7678  07/12/2021  20:00  21:00 1,00 05.01.2022 

7678  09/12/2021  12:30  14:30 2,00 05.01.2022 

7716  31/12/2021  10:00  11:00 1,00 05.01.2022 

7895  31/12/2021  08:50  09:50 1,00 05.01.2022 

8102  31/12/2021  12:30  13:30 1,00 05.01.2022 

 
 

El contractista exposa que aquests serveis s’han realitzat amb suplència i que 
aquestes han estat registrades correctament, durant el temps de la incidència. El 
contracte exposa que la data referida com a data d'actualització a Jano va ser la 
darrera actualització derivada de revisions prèvia generació factura. 
 
En relació amb això, cal dir que aquests serveis no consten actualment com a serveis 
sense resoldre, però han estat informats a JANO amb posterioritat. 
 
El contractista ha de gestionar el servei d’ajuda a domicili mitjançant el sistema 
d’informació i de gestió informatitzada que determini el Consell Comarcal restant 
obligat a adaptar, si és necessari, la prestació del servei objecte d’aquest contracte 
als requeriments tècnics que s’escaiguin. El Consell Comarcal utilitza el sistema 
d’informació i de gestió informatitzada Jano Sociales per la gestió del servei d’ajuda a 
domicili, software privat desenvolupat per EMR software.  
 
En cas de voler dur a terme integracions entre aplicatius, és responsabilitat del 
contractista desenvolupar els connectors necessaris tot seguint els requeriments 
d'EMR, i cobrir els costos econòmics que en puguin resultar. 
 
El contractista ha d’introduir a Jano Sociales del Consell Comarcal la informació 
requerida pel Consell Comarcal en relació a personal, suplències, planificació, serveis 
i incidències, entre altres que sigui necessari per a fer el seguiment i avaluació del 
servei i del contracte.  
 
Es proposa desestimar l’al·legació presentada pel contractista.  

 
Per tant, PROPOSO,  



 

 

     

1. Estimar l’al·legació formulada per People Plus Innovation, SL., amb NIF B64907975, en 
relació amb l’incompliment de no avís i comunicació a les persones usuàries d'incidències o 
alteracions de servei, pels motius que consten en el punt 9 a) de la relació de fets d’aquest 
informe.  

 

2. Estimar l’al·legació formulada per People Plus Innovation, SL., amb NIF B64907975, en 
relació amb l’incompliment de serveis no realitzats pel que fa a les queixes dels serveis no 
realitzats, pels motius que consten en el punt 9 b) apartat ii. de la relació de fets d’aquest 
informe. 

 

3. Estimar les al·legacions formulades per People Plus Innovation, SL., amb NIF B64907975, en 
relació amb l’incompliment de serveis no realitzats pel que fa a hores de servei sense resoldre 
per absència de personal, en el sentit que consta en el punt 9 b) apartat iii. de la relació de 
fets d’aquest informe, pels motius que s’hi exposen.   

 

4. Desestimar les al·legacions formulades per People Plus Innovation, SL. , amb NIF B64907975 
en relació amb l’incompliment de comunicar al Consell Comarcal qualsevol incidència que 
afecti el normal funcionament del servei i mantenir la informació actualitzada a Jano Sociales, 
pels motius que consten en el punt 9 c) apartats i. i ii. de la relació de fets d’aquest informe.  

 

5. Imposar a People Plus Innovation, ,SL. amb, NIF B64907975 la penalitat per incompliment del 
contracte del servei d’ajuda a domicili corresponent al lot 4, formalitzat el 19 d’agost del 2020, 
següent: 

 

Identificació de 
l’incompliment 
del contractista   

Clàusules dels plecs infringides Qualificació de la 
penalitat 

Import de la 
penalitat 
 

Incompliment de 
comunicar al 
Consell Comarcal 
qualsevol 
incidència que 
afecti el normal 
funcionament del 
servei i mantenir la 
informació 
actualitzada a Jano 
Sociales 

PPT, clàusula 16.4  
 
El contractista ha d’introduir a Jano 
Sociales la informació requerida pel 
Consell Comarcal en relació a personal, 
suplències, planificació, serveis i 
incidències, entre altres que sigui 
necessari per a fer el seguiment i 
avaluació del servei i del contracte. 
 
Les dades han d’estar en tot moment 
actualitzades.  És obligació essencial del 
contractista fer ús del programa Jano 
Sociales, o del programa o sistema 
d’informació que designi el Consell 
Comarcal, per a la gestió del servei i 
emplenar-ne tots els camps i mantenir-
los completament actualitzats en temps 
real sense demores, llacunes, 
mancances ni falsedats. 
 
PCAP, clàusula 39. 1.r) 
 
Fer ús del programa Jano Sociales, o del 
programa o sistema d’informació que 
designi el Consell Comarcal, per a la 
gestió del servei i emplenar-ne tots els 
camps i mantenir-los completament 
actualitzats en temps real sense 

Molt greu (clàusula 
45.2.2.1 lletra o) i 
q) del PCAP).  
 
- L’incompliment 

de la clàusula 
13a i/o 16a del 
Plec de 
prescripcions 
tècniques. 

 
- L’incompliment 

de qualsevol de 
les obligacions 
essencials 
prescrites a la 
clàusula 39.1 
d’aquest Plec 
tret que tinguin 
qualsevol altra 
qualificació o 
penalitat 
prescrita ad hoc 
en aquest Plec o 
en el Plec de 
prescripcions 
tècniques. 

 
 

3.703,68 euros. 



 

 

demores, llacunes, mancances ni 
falsedats 
 

 

“ 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 189 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de contractes del sector 

públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en 
endavant la LCSP, que determina que els contractes s’han de complir a tenor de les 
seves clàusules, sens perjudici de les prerrogatives establertes per la legislació en favor 
de les administracions públiques. 
 

2. Els articles 192 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en 
allò que fa referència a les penalitats.  
 

3. El plec de clàusules administratives particulars que regula el contracte per a la prestació 
del servei d’ajuda a domicili en diversos municipis del Vallès Oriental corresponent al lot 
4, en especial les clàusules 45, 46 i 47 que regulen les penalitats del contracte. 
 

4. El plec de prescripcions tècniques que regeix el contracte per a la prestació del servei 
d’ajuda a domicili en diversos municipis del Vallès Oriental corresponent al lot 4. 
 

5. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
 

6. La disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i la 
clàusula 47 del plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte per a 
la prestació del servei d’ajuda a domicili en diversos municipis del Vallès Oriental 
corresponent al lot 4, pel que fa a la competència del Ple per imposar les penalitats com 
a òrgan de contractació. 

 
 
Per això, PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Estimar l’al·legació formulada per People Plus Innovation, SL., amb NIF B64907975, en 

relació amb l’incompliment de no avís i comunicació a les persones usuàries 
d'incidències o alteracions de servei, pels motius que consten en el punt 9 a) de la 
relació de fets d’aquest informe.  
 

2. Estimar l’al·legació formulada per People Plus Innovation, SL., amb NIF B64907975, en 
relació amb l’incompliment de serveis no realitzats pel que fa a les queixes dels serveis 
no realitzats, pels motius que consten en el punt 9 b) apartat ii. de la relació de fets 
d’aquest informe. 
 



 

 

3. Estimar les al·legacions formulades per People Plus Innovation, SL., amb NIF 
B64907975, en relació amb l’incompliment de serveis no realitzats pel que fa a hores de 
servei sense resoldre per absència de personal, en el sentit que consta en el punt 9 b) 
apartat iii. de la relació de fets d’aquest informe, pels motius que s’hi exposen.   
 

4. Desestimar les al·legacions formulades per People Plus Innovation, SL. , amb NIF 
B64907975 en relació amb l’incompliment de comunicar al Consell Comarcal qualsevol 
incidència que afecti el normal funcionament del servei i mantenir la informació 
actualitzada a Jano Sociales, pels motius que consten en el punt 9 c) apartats i. i ii. de la 
relació de fets d’aquest informe.  
 

5. Imposar a People Plus Innovation, ,SL. amb, NIF B64907975 la penalitat per 
incompliment del contracte del servei d’ajuda a domicili corresponent al lot 4, formalitzat 
el 19 d’agost del 2020, següent: 
 

Identificació de 
l’incompliment del 
contractista   

Clàusules dels plecs infringides Qualificació de la 
penalitat 

Import de la 
penalitat 
 

Incompliment de 
comunicar al Consell 
Comarcal qualsevol 
incidència que afecti 
el normal 
funcionament del 
servei i mantenir la 
informació 
actualitzada a Jano 
Sociales 

PPT, clàusula 16.4  
 
El contractista ha d’introduir a Jano Sociales 
la informació requerida pel Consell Comarcal 
en relació a personal, suplències, planificació, 
serveis i incidències, entre altres que sigui 
necessari per a fer el seguiment i avaluació 
del servei i del contracte. 
 
Les dades han d’estar en tot moment 
actualitzades.  És obligació essencial del 
contractista fer ús del programa Jano 
Sociales, o del programa o sistema 
d’informació que designi el Consell Comarcal, 
per a la gestió del servei i emplenar-ne tots 
els camps i mantenir-los completament 
actualitzats en temps real sense demores, 
llacunes, mancances ni falsedats. 
 
PCAP, clàusula 39. 1.r) 
 
Fer ús del programa Jano Sociales, o del 
programa o sistema d’informació que designi 
el Consell Comarcal, per a la gestió del servei 
i emplenar-ne tots els camps i mantenir-los 
completament actualitzats en temps real 
sense demores, llacunes, mancances ni 
falsedats 

 

Molt greu (clàusula 
45.2.2.1 lletra o) i q) 
del PCAP).  
 
- L’incompliment de 

la clàusula 13a i/o 
16a del Plec de 
prescripcions 
tècniques. 

 
- L’incompliment de 

qualsevol de les 
obligacions 
essencials 
prescrites a la 
clàusula 39.1 
d’aquest Plec tret 
que tinguin 
qualsevol altra 
qualificació o 
penalitat prescrita 
ad hoc en aquest 
Plec o en el Plec 
de prescripcions 
tècniques. 

 
 

3.703,68 euros. 

 
6. Deduir dels pagaments que el Consell Comarcal tingui pendents d’abonar al contractista 

l’import total de les penalitats imposades en el punt precedent. En cas que no existeixin 
quantitats pendents de pagament o que aquestes quantitats siguin insuficients, es 
podran fer efectives les penalitats contra la garantia definitiva constituïda pel contractista, 
i si amb aquesta encara no s’arribés al muntant de la penalització imposada es pot 
reclamar per la via administrativa de constrenyiment per considerar-se ingrés de dret 
públic. 

 
7. Notificar aquest acord a People Plus Innovation, SL, NIF número B-64907975 i a l’entitat 

avalista Banco Santander, SA, amb NIF A-39000013.   



 

 

 
8. Traslladar aquest acord a la Tresoreria del Consell Comarcal.” 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 53.21 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 28 vots a favor de, per part del Grup Comarcal Partit dels 
Socialistes de Catalunya - CP, els senyors i les senyores Emilio Cordero Soria, Eva Maria 
Díaz Medina, 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, Eduard Vallhonesta Alarcon i Àlex Valiente Almazan; per 
part del Grup Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores 
Marc Candela i Callado, Núria Carné i Navarro, Anna Cella i Navarro, Assia Cherdal i 
Roukha, Joan Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomás, Imma Ortega i Martí i Marina 
Planellas i Alegre; per part del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts), els senyors i les 
senyores Gemma Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, Raül Garcia Ramírez, Joan Daví 
Mayol, 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 CUP Vallès Oriental – Alternativa Municipalista, el senyor Luís Toral Ortega. 
I les 2 abstencions de, per part del Grup Comarcal Ciutadans, la senyora Susana Barroso 
Valverde i el senyor Manuel Losada Seivane. 
 
 
7. Resoldre les al•legacions de People Plus Innovation, SL en relació amb l’expedient 
per a la imposició de penalitats corresponent al contracte per a la prestació del servei 
d’ajuda a domicili en diversos municipis del Vallès Oriental del lot 5 i imposició de 
penalitats. 
 
Llegida la proposta de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, de 20 de juliol de 2022, que 
és la que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 14 de gener de 2022, la Gerència del Consell Comarcal del Vallès Oriental, mitjançant 

el Decret numero 2022GER000059, va aprovar l’inici de l’expedient per a la imposició de 
penalitats a PEOPLE PLUS INNOVATION, SL, corresponent al contracte per a la 
prestació del servei d’ajuda a domicili en diversos municipis del Vallès Oriental del lot 5. 

 
2. El 20 de juliol de 2022, la senyora Silvia Pérez Corts, responsable del contracte per a la 

prestació del servei d’ajuda a domicili en diversos municipis del Vallès Oriental 
corresponent al lot 5, ha emès l’informe següent: 

 
“RELACIÓ DE FETS 

 
1. L’11 de gener de 2022, com a responsable del contracte del servei d’ajuda a domicili 

corresponent al lot 5, vaig emetre l’informe següent:  
 
“ 

RELACIÓ DE FETS 
 

1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental té competència per a la prestar el servei d’ajuda a 
domicili d’alguns municipis de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials Resta de Municipis, que 
s’estableix a la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, i el seu exercici es 
defineix en els convenis del servei d’ajuda a domicili formalitzats entre el Consell 



 

 

Comarcal i els ajuntaments de la comarca dels municipis d’Aiguafreda, l’Ametlla del 
Vallès, Canovelles, Cànoves i Samalús, Figaró-Montmany, les Franqueses del Vallès, la 
Garriga, la Llagosta, Lliçà d’Amunt, Martorelles, Parets del Vallès, Sant Antoni de 
Vilamajor, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor i Tagamanent. 
 

2. El 22 de juliol de 2020, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va acordar 
adjudicar el contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili en diversos municipis 
del Vallès Oriental corresponent al Lot 5 a People Plus Innovation, SL. 
 

3. El 19 d’agost de 2020 es va formalitzar, el contracte amb l’empresa People Plus 
Innovation, SL.  per al contracte del lot  5 del Servei d’Ajuda a Domicili del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, amb vigència del dia 01 de setembre 2020 a 31 d’agost 
2021.  

 
4. Amb la formalització del contracte, el contractista es comprometia a executar el contracte 

amb estricta subjecció als Plecs de clàusules administratives particulars, el Plec de 
prescripcions tècniques, la proposició presentada pel mateix contractista i altres 
documents contractuals. 
 

5. El 23 de juny de 2021  van formalitzar la pròrroga dels esmentats contractes pel període 
d’un any.  
 

6. La clàusula 40. dels Plecs de Clàusules Administratives del Contracte recull que la cap de 
l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat és la persona responsable del contracte i que 
exercirà les funcions de:   

 
a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions 

contractuals  
 
 

b) Tramitar les incidències que sorgeixin durant el desenvolupament dels servei  
 
c) Exigir l'existència dels mitjans i organització necessaris per a prestació del servei.  

 
d) Elaborar l’informe a elevar a l’òrgan de contractació on es determini si el retard en 

l’execució del contracte és degut a motius imputables al contractista  
 

e) Elaborar l’informe a elevar a l’òrgan de contractació en relació amb la imposició i 
quantia de penalitzacions al contractista  
 

f) Determinar si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a les prescripcions 
establertes i condicions contractuals. En aquest sentit, s’haurà de dur a terme un 
seguiment de totes i cadascuna de les d’obligacions assumides pel contractista en 
l’execució del servei, amb la verificació del seu compliment i amb atenció especial a 
aquelles que hagin estat determinants per a l’adjudicació al seu favor  
 

7. Durant l’execució del contracte s’han detectat diferents incompliments de les obligacions 
del contractista, descrits als Plecs de clàusules administratives particulars, el Plec de 
prescripcions tècniques i la proposició presentada pel mateix contractista. Aquests 
incompliments es descriuen a continuació, on s’especifica: 
 
- L’actuació de l’empresa.  
- La obligació que s’ha incomplert. 
- La clàusula tècnica o administrativa corresponent a la obligació del contractista en la 

realització de la tasca.  
- El tipus de falta i sanció que correspon, segons la clàusula 45. Penalitats, del Plec de 

Clàusules Administratives.   



 

 

 
a) Actuació de l’empresa: No avís i comunicació a les persones usuàries d'incidències o 

alteracions de servei.  
 
61 queixes rebudes en el 2021 de no avís de absències de serveis.  58 d'aquestes 
queixes són en els darrers 6 mesos. Les queixes rebudes corresponen a expedients dels 
lots 3, 4 i 5. 
 

Obligació incomplerta 
Clàusula  
PPT/PCAP 

Tipus de falta 
Sanció 
corresponent 

El contractista ha 
d’executar les tasques 
següents: En cas que la 
no realització d’un servei 
sigui per problemes de 
gestió del contractista, 
aquest ha d’informar 
immediatament a la 
persona usuària, al 
Consell Comarcal i 
serveis socials bàsics 
mitjançant el sistema 
d’informació que 
determini el Consell 
Comarcal, oferir la 
recuperació en les 4 
hores següents al servei. 

PPT- 
Clàusula 12. 
Organització 
del servei. 3. 
s)  

Penalitat per 
incompliment o per 
compliment 
defectuís de les 
prestacions GREU. 

0,50% del preu del 
contracte.  

 
b) Actuació de l’empresa: serveis no iniciats.  

 
A 19 de novembre hi havien  6 expedients pendents de gestionar, fora del termini 
establert al contracte. En data 29/12/2021 hi ha 8 expedients pendents de gestionar per 
par de l'empresa, havent transcorrecut el termini màxim per iniciar el servei. Els actuals 
serveis no iniciats corresponen al lot 5. 

 

Obligació incomplerta 
Clàusula  
PPT/PCAP 

Tipus de falta 
Sanció 
corresponent 

El contractista ha 
d’executar les tasques 
següents. Iniciar la 
prestació del servei 
d’acord amb els terminis 
màxims següents: 
Servei ordinari: 7 dies 
des de la recepció de 
l’encàrrec del servei. 
Servei urgent: 24 hores 
des de la recepció de 
l’encàrrec del servei. 

Clausula 12. 
Organització 
del servei. 
3.b) 

Penalitat per 
incompliment o per 
compliment 
defectuís de les 
prestacions MOLT 
GREU.   

S'imposarà una 
penalitat de l'1% 
del preu del 
contracte 

 
c) Actuació de l’empresa: demora en l’inici de serveis.   

 
En data 19 de novembre hi havia 2 expedients amb data d’inici la primera setmana de 
desembre i amb 20 dies laborables trasncorreguts des del seu encàrrec a l’empresa. . Del 
1 al 23 de desembre hi ha hagut 8 expedients que han proposat iniciar el servei fora el 
termini i fora la data sol·licitada. A data 28/12/2021 hi havia un servei urgent sense 



 

 

resoldre amb data sol·licitada 22/12/2021. La demora dels serveis del més de desembre 
corresponen als lots 3 i 5. 
 

Obligació incomplerta 
Clàusula  
PPT/PCAP 

Tipus de falta 
Sanció 
corresponent 

El contractista ha 
d’executar les tasques 
següents. Iniciar la 
prestació del servei 
d’acord amb els terminis 
màxims següents: 
Servei ordinari: 7 dies 
des de la recepció de 
l’encàrrec del servei. 
Servei urgent: 24 hores 
des de la recepció de 
l’encàrrec del servei. 

Clausula 12. 
Organització 
del servei. 
3.b) 

Penalitats per 
demora 

0,20 euros per 
cada 1.000 del 
preu del contracte 
al dia i respecte a 
cada persona 
beneficiària en 
relació amb la qual 
s'incompleixi el 
termini 

 
d) Actuació de l’empresa: serveis no realitzats.   

 
- En els darrers 6 mesos s’han rebut  54 queixes i s’han comunicat a l’empresa, per 

correu, de persones que han informat que no se’ls està prestant el servei concedit. 
Les queixes han estat comunicades a l’empresa i s’ha confirmat per correu que no 
s’han realitzat, per manca de personal. A dia d'avui l’empresa no ha resolt la situació, 
que ha estat continuada durant els mesos de juny, juliol, agost, setembre, octubre, 
noviembre i desembre.  

 
- Al Sistema d'Informació JANO consten a data 23/12/2021 , 88 hores de serveis sense 

resoldre per absència de personal durant el periode 1 desembre- 23 desembre del lot 
3 i 18,75 hores de serveis sense resoldre per absència de personal durant  el periode 
1 desembre-23 desembre, del lot 4 i 274 hores de serveis sense resoldre per 
absència de personal durant el periode 1 desembre- 23 desembre del lot 5. Les 
dades s’han extret un cop l’empresa ha informat de les suplències per vacances.  

 

Obligació incomplerta 
Clàusula  
PPT/PCAP 

Tipus de 
falta 

Sanció 
corresponent 

El contractista ha de prestar el 
servei amb la continuitat i 
regularitat establerta.  El 
contractista ha de prestar el 
servei contractat en tots els 
seus termes i proveir les 
vacants que es puguin produir 
per malaltia, absència, 
vacances o qualsevol altra 
causa.El responsable del 
seguiment del contracte ha de 
prendre les mesures 
adequades per evitar 
interrupcions o demores en el 
servei.  El contractista ha de 
cobrir les absències del seu 
personal per vacances o altres 
eventualitats. En el cas de 
malaltia, el termini màxim per 
efectuar la substitució és de 24 
hores. En qualsevol cas, el 

PPT. Clàusula 8. 
Obligacions del 
contractista. a i  
z.iii;  PPT.  
Clàusula 13.  f. 
PPT.; Clàusula 
17.  2.;  PCAP. 
Clausula 39. e)  

Penalitat per 
incompliment 
o per 
compliment 
defectuís de 
les 
prestacions 
MOLT 
GREU.   

S'imposarà 
una penalitat 
de l'1% del 
preu del 
contracte 



 

 

canvi per suplència, per 
vacances o per necessitats del 
servei, no eximeix de la 
realització de les prestacions 
encomanades pel Consell 
Comarcal. El contractista ha de 
complir amb la obligació 
esencial de prestar el servei 
amb la continuïtat convinguda i 
garantir a les persones 
beneficiàries el dret a rebre’l en 
les condicions que s’hagin 
establert.  

 
e) Actuació de l’empresa: l'empresa no manté actualitzades les dades i incidències de 

serveis al sistema d'informació.  Les incidències dels serveis són comunicades al Consell 
Comarcal a través de queixes, sense que anterior a la queixa hagi hagut comunicació per 
part de l’empresa. Aquesta actuació es dona en els lots 3,4 i 5. 
 

Obligació incomplerta 
Clàusula  
PPT/PCAP 

Tipus de falta 
Sanció 
corresponent 

El contractista ha de comunicar 
al Consell Comarcal qualsevol 
incidència que afecti el normal 
funcionament del servei, com 
ara absències de les 
treballadores o de la persona 
usuària, canvis de 
treballadores, puntuals o 
programats, planificació de les 
vacances o altres incidències 
derivades del desenvolupament 
del servei, en la forma o 
sistema d’informació establert 
pel Consell Comarcal. Les 
dades han d’estar en tot 
moment actualitzades.  És 
obligació esencial del 
contractista fer ús del programa 
Jano Sociales, o del programa 
o sistema d’informació que 
designi el Consell Comarcal, 
per a la gestió del servei i 
emplenar-ne tots els camps i 
mantenir-los completament 
actualitzats en temps real 
sense demores, llacunes, 
mancances ni falsedats. 

PPT- Clàusula 
8.  K)  n) . u) . 
Clausula 12. 
3.f) 3g) 
Clausula 15. 3.  
s) Clàusula 
16.4.  PCAP- 
Clausula 39. 
1.r)  

Penalitat per 
incompliment 
o per 
compliment 
defectuís de 
les 
prestacions 
MOLT GREU. 

S'imposarà 
una penalitat 
de l'1% del 
preu del 
contracte 

 
8. En data 19 de novembre de 2021 la responsable del contracte per part del Consell 

Comarcal va realitzar una reunió amb l’empresa, per poder traslladar els incompliments 
detectats així com requerir la seva resolució en els terminis establerts en el contracte. Es 
va sol·licitar informar de les mesures establertes per l’empresa així com la data en que es 
resoldrien aquests incompliments.  
 

9. En data 22 de novembre de 2021 i registre de sortida S2021015100 el Consell Comarcal 
va fer arribar l’acta de la reunió mantinguda el dia 19 de novembre i amb els acords 



 

 

presos, on es sol·licitava una proposta de compromisos i dates de resolució en cada un 
dels indicadors.  
 

10. En data 26 de novembre de 2021, l’empresa  va fer arribar al Consell Comarcal, 
mitjançant registre d’entrada numero E2021018158, les mesures i terminis per resoldre la 
situació indicats a continuació:  

 
Indicador detectat d’incompliment  Mesures que durà a terme 

l’empresa 
Data màxima de resolució de la 
incidència  

a) No avís i comunicació a les 
persones usuàries 
d'incidències o alteracions de 
servei.  

 

Reforçar missatge de comunicació 
a l'usuari de qualsevol canvi a 
l'equip de 
coordinació 
 

Immediata 

b) serveis no iniciats Control diari de llistat d'encàrrecs 
pendents de gestionar i informació 
setmanal al 
Consell dels encàrrecs que no es 
poden gestionar per motius 
externs a l'empresa per 
tal de que es faci la seva 
anul.lació 

Inmediata 

c) demora en l’inici de serveis Control diari de llistat d'encàrrecs 
pendents de gestionar i informació 
setmanal al 
Consell dels encàrrecs que no es 
poden gestionar per motius 
externs a l'empresa per 
tal de que es faci la seva 
anul.lació 

Inmediata 

d) serveis no realitzats Contractació d'un auxiliar de la llar 
alliberat. L'empresa ja disposava 
de treballadora 
familiar alliberada. 

Inmediata 

e) dades i incidències no 
actualitzades al sistema 
d'informació.   

Sincronització de les dades del 
nostre sistema Jano amb Jano del 
Consell  

20/12/2021 

 
11. Durant el més de desembre les actuacions i incompliments s’han continuat donant per 

part del contractista i no han estat resoltes.  
 

Per tant, PROPOSO,      
 

1.  Iniciar procediment per a la imposició de penalització a PEOPLE PLUS INNOVATION, 
SL en relació a les actuacions descrites al punt 7 de la relació de fets, que són 
constitutives d’un incompliment contractual tipificades en el Plec de Clàusules 
Administratives que regula el contracte del Servei d’Ajuda a Domicili. 

 
2. Iniciar procediment per a la imposició de la sanció establerta a la clàusula 45 del Plec de 

Clàusules Administratives, que es concreta a continuació:   
 

Lot 5 Penalització Import 

No avís i 
comunicació a 
les persones 
usuàries 
d'incidències o 
alteracions de 
servei. 

0,50% del preu 
del contracte. 

6.943,25 €  
 
 

Serveis no 1% del preu del 13.886,50 €  



 

 

iniciats contracte  

Demora en 
l’inici de 
serveis. Exp. 
34/070/2017, 
06/609/2021, 
06/618/2021, 
06/619/2021, 
02/613/2021,  
13/606/2021, 
27/599/2021. 

0,20 euros per 
cada 1.000 del 
preu del 
contracte al dia i 
respecte a cada 
persona 
beneficiària en 
relació amb la 
qual 
s'incompleixi el 
termini 

16386,07 € 

Serveis no 
realitzats: 274 
hores de servei 

1% del preu del 
contracte 

13.886,50 €  
 

Dades i 
incidències no 
actualitzades 
sistema JANO 

1% del preu del 
contracte 

13.886,50 €  
 

“ 
 

2. El 14 de gener de 2022, s’aprova el Decret de Gerència numero 2022GER000059, amb la 
part dispositiva següent:  
“ 
1. Iniciar un expedient per a la imposició de penalitats a PEOPLE PLUS INNOVATION, SL, 

en relació amb les actuacions descrites al punt 7 de la relació de fets de l’informe emès 
l’11 de gener de 2022 per la cap de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat i responsable 
del contracte, que són constitutives dels incompliments contractuals tipificats en la 
clàusula 45 del Plec de clàusules administratives particulars que regula el contracte 
formalitzat el 19 d’agost de 2020 per a la prestació del servei d’ajuda a domicili en 
diversos municipis del Vallès Oriental corresponent al lot 5, els quals s’identifiquen i es 
quantifiquen d’acord amb el detall següent: 

 
Incompliment Penalització Import 

No avís i comunicació a les 
persones usuàries d'incidències o 
alteracions de servei. 

0,50% del preu del contracte. 6.943,25 €  
 

 

Serveis no iniciats 1% del preu del contracte 13.886,50 €  
 

Demora en l’inici de serveis. Exp. 
34/070/2017, 06/609/2021, 
06/618/2021, 06/619/2021, 

02/613/2021,  
13/606/2021, 

27/599/2021. 

0,20 euros per cada 1.000 del 
preu del contracte al dia i 
respecte a cada persona 
beneficiària en relació amb la qual 
s'incompleixi el termini 

16.386,07 € 

Serveis no realitzats: 274 hores de 
servei 

1% del preu del contracte 13.886,50 €  
 

Dades i incidències no actualitzades 
sistema JANO 

1% del preu del contracte 13.886,50 €  
 

 
2. Obrir un tràmit d’audiència pel termini de 5 dies hàbils per a què People Plus 

Innovation, SL, pugui formular les al·legacions que consideri oportunes. 
 

3. Notificar aquest Decret a People Plus Innovation, SL.” 
 

3. El 14 de gener de 2022, es va trametre la notificació del Decret precedent a People Plus 
Innovation, SL, registre de sortida núm. S2022000750, acceptada el 17 de gener de 2022.  

 
4. El 24 de gener de 2022, registre d’entrada E2022000981, People Plus Innovation, SL, 

presenta les al·legacions on conclou el següent: 



 

 

 
Que no han sido probados ninguno de los supuestos incumplimientos descritos en el acuerdo 
de inicio, ni han sido aportados datos concretos de los mismos, lo cual genera indefensión a 
esta parte; asimismo, tampoco ha sido tenida en cuenta la situación de fuerza mayor 
generada por la emergencia sanitaria, con un absentismo muy superior a la media, que en 
ningún caso puede considerarse una causa imputable a esta adjudicataria. 

 
En aquest sentit sol·licita l’arxiu de l’expedient sancionador.  

 
En relació amb els incompliments identificats en el Decret d’inici de l’expedient de penalitats 
s’exposa el següent:  

 
4.1. En relació a l’incompliment de no avís i comunicació a les persones usuàries 
d'incidències o alteracions de servei:  
 
Que no es cierto que esta compañía haya incumplido sus obligaciones de comunicación a las 
personas usuarias de alteraciones en el servicio. 
 
Se pretende imputar a esta compañía un presunto incumplimiento de la obligación de avisar a 
las personas usuarias sobre la no realización de un servicio sin aportarse prueba alguna de 
dichos presuntos hechos, basándose única y exclusivamente en supuestas quejas de los 
usuarios. 
 
La imputación de dichos hechos a esta compañía, sin dar traslado junto con la notificación de 
las quejas o cuanto menos, datos concretos de los supuestos incumplimientos, supone una 
clara indefensión para esta parte, quedando nuestras posibilidades de defensa reducidas al 
mínimo e imposibilitando de facto la posibilidad de aportar informes o pruebas tendentes a 
rebatir los supuestos incumplimientos que se pretenden imputar. 
 
En cualquier caso, y desconociendo por completo los presuntos incumplimientos a los que se 
refiere ese Consell, esta compañía quiere dejar constancia de que las faltas de servicio que 
ocasionalmente se hubieran podido producir, responde siempre a circunstancias 
sobrevenidas relacionadas con el personal, como se desarrollará más adelante, y nunca a la 
falta de organización o previsión del servicio, y que, en cualquier caso, son siempre atendidas 
de inmediato buscando solventarse en el menor periodo de tiempo y con el menor impacto 
para los usuarios posible. 

 
4.2 En relació a l’incompliment de serveis no iniciats i a l’incompliment de demora en l’inici de 
serveis. Exp. 34/070/2017, 06/609/2021, 06/618/2021, 06/619/2021, 02/613/2021, 
3/606/2021,27/599/2021 

 
El PPT establece que en el caso de los servicios ordinarios éste se deberá de poner en 
marcha en el plazo de 7 días desde la recepción del encargo, mientras que en el caso de los 
servicios urgentes en plazo será de 24 horas desde la recepción del encargo. El acuerdo de 
inicio de expediente sancionador se limita a hablar de expedientes pendientes de gestionar, lo 
que en ningún caso puede entenderse como un incumplimiento por parte de esta compañía 
de sus obligaciones de inicio de servicio. En efecto, en ningún punto de la notificación del 
expediente sancionador queda probado que los presuntos incumplimientos en los plazos 
establecidos para el inicio de los servicios se deban a causas imputables a esta compañía. 
 
Cabe señalar a este respecto y como bien sabe, que la recepción del encargo no siempre 
supone la posibilidad de poder iniciar el servicio. En muchas ocasiones los encargos recibidos 
no conllevan a la prestación del servicio y, en otros muchos casos, es necesaria la 
subsanación de datos o documentación o incluso la coordinación con el propio usuario. 
 



 

 

En cuanto al resto de incumplimientos en el inicio del servicio que se pretenden sancionar, se 
niega igualmente el incumplimiento por causas imputables a esta compañía y en prueba de 
ello aportan las siguientes pruebas: 
 
Expediente 34/070/2017: No es cierto que exista una demora en la iniciación del servicio. El 
inicio de la prestación del servicio tuvo lugar el 9 de noviembre de 2017, sin que hasta la 
fecha se haya dejado de prestar el servicio, constando únicamente durante ese tiempo 
renovaciones de tramo de servicio. 
 
Expediente 06/618/2021: No es cierto que exista una demora en la iniciación del servicio. La 
fecha de inicio solicitada fue el 17 de diciembre de 2021 y el servicio se inició el día el 20 de 
diciembre de 2021, por tanto, tan solo 3 días de la solicitud, no incumpliéndose el plazo 
máximo previsto de 7 días. 
 
Expediente 06/619/2021: No es cierto que exista una demora en la iniciación del servicio. La 
fecha de inicio solicitada fue el 17 de diciembre de 2021 y el servicio se inició el día el 20 de 
diciembre de 2021, por tanto, tan solo 3 días de la solicitud, no incumpliéndose el plazo 
máximo previsto de 7 días. 
 
Expediente 02/613/2021: No es cierto que exista una demora en la iniciación del servicio. La 
fecha de inicio solicitada fue el 13 de diciembre de 2021 y el servicio se inició el día el 20 de 
diciembre de 2021, por tanto, no incumpliéndose el plazo máximo previsto de 7 días. 
 
Expediente 27/599/2021: No es cierto que exista una demora en la iniciación del servicio. La 
demora en el inicio del servicio fue provocada por el propio usuario, quien presentaba dudas 
por el miedo a contagiarse de Covid-19. Finalmente, y tras acordarse con él el inicio del 
servicio en fecha 21 de diciembre de 2021, la fecha 27 de diciembre de 2021 solicitó su baja 
por persistir su miedo a contagiarse. 
 
Del mismo modo que ya se ha alegado en el caso de los supuestos incumplimientos de las 
obligaciones de comunicación de alteraciones de servicio, la falta de datos aportados impiden 
a esta compañía defenderse de la imputación por servicios no iniciados, generando la duda 
de si estos supuestos servicios no realizados son los mismos servicios por los que también se 
imputa un retraso en su inicio, pues de ser así no solo se estaría vulnerando el derecho a la 
defensa de esta parte, sino que se estaría tipificando los presuntos hechos dos veces 
pretendiendo sancionar a esta compañía por duplicado. 
 
 

4.3 En relació a l’incompliment de serveis no realitzats (274 hores de servei) 
 

Al igual que ya se ha manifestados en los dos primeros puntos de la presente, se vuelve a 
incidir sobre la indefensión generada a esta parte al no aportarse la relación de horas de 
servicio supuestamente no realizadas, lo que impide una vez más a esta compañía aportar 
datos tendentes a probar el cumplimiento del precepto que se pretende sancionar. 
En cualquier caso, cabe destacar que el concepto de servicios sin resolver per ausencia de 
personal en la aplicación JANO no corresponde con servicios no realizados, puesto que ya 
existe el concepto de servicio no realizado, los cuales no son sinónimos y que, por tanto, no 
pueden ser tratadas por igual. 
En cualquier caso, cabe recordar que la posibilidad de no realizar puntualmente un servicio 
viene reconocida, como el propio Consell señala en su escrito de incoación, en el PPT, 
concretamente en la cláusula 12.3 s). Asimismo, cabe señalar que la cláusula 45 del PCAP 
donde se regulan las penalizaciones, establece para cada uno de los supuestos de 
incumplimiento previsto un requisito, que el incumplimiento sea por causas imputables al 
contratista. 
La realidad del servicio desde hace ya dos años como consecuencia de la emergencia 
sanitaria, es una situación muy alejada de la prevista en los pliegos que rigen el presente 
contrato. Sin duda, es una situación sin precedentes que ni esta adjudicataria ni el Consell 



 

 

pudieron prever y que, aún en la actualidad, continúa siendo una situación novedosa difícil de 
gestionar y anticipar en muchos aspectos. 
Desde esta compañía hemos intentado siempre velar por el bien común y el interés de los 
usuarios del servicio adaptándonos a las circunstancias, desarrollando nuevos protocolos de 
actuación, dando los equipos de protección individuales necesarios. Sin embargo, y a pesar 
de nuestros esfuerzos ante esta situación de fuerza mayor que claramente sobrepasa 
nuestras obligaciones contractuales, la crisis sanitaria continúa imponiendo circunstancias 
difíciles de prever y en ocasiones difíciles de solventar con rapidez, como es la del aumento 
del absentismo. 
Como ya se ha puesto de manifiesto en las diversas y habituales reuniones de seguimiento 
entre esta compañía y el Consell, la crisis sanitaria ha desencadenado un notable aumento de 
las bajas del personal adscrito al servicio, siendo las cifras actuales muy superiores a las 
inicialmente previstas (10% según estudio de costes aportado por ese Consell). 
L’empresa adjunta les dades d’absentisme laboral i informa: 
Como puede verse los porcentajes de absentismo son extremadamente altos, muy por 
encima del porcentaje señalado por el propio Consell en su estudio de costes publicado junto 
con los pliegos y resto de documentación que rige el presente contrato, donde se establecía 
un absentismo del 10%.  
Ante esta situación de elevado absentismo, cuyo origen reiteramos se encuentra en una 
causa de fuerza mayor no imputable a esta compañía, podemos afirmar haber dedicado el 
máximo de los recursos posibles que la situación ha permitido con el fin de prestar el servicio 
con la continuidad convenida y garantizar el derecho de los usuarios a recibirlos en las 
condiciones establecidas. 

 
4.4 En relació amb l’incompliment de dades i incidències no actualitzades al sistema JANO. 
 

Una vez más y como se ha venido reiterando en los puntos anteriores, esta compañía no 
puede rebatir los hechos que se pretenden imputar puesto que no se da traslado de las 
supuestas quejas cuyas indecencias no constan en el sistema JANO. 

 
Esta compañía quiere destacar que ha efectuado una importante inversión en la adquisición 
del mismo sistema de gestión JANO con la finalidad de tener una interface entre las dos 
aplicaciones para facilitar la actualización de los datos. 
 
En la instancia de registro número E2021018158 de fecha 26 de noviembre de 2021 se da 
respuesta al requerimiento efectuada por ese Consell, proponiendo sincronizar los datos de la 
compañía con los suyos a través de la aplicación JANO. Asimismo, con tal propósito, como 
saben, el pasado 30 de noviembre de 2021 se dio traslado del documento de esta propuesta 
de interface a la que ese Consell debía de revisar y dar respuesta, sin embargo, a fecha de la 
presente se haya recibido respuesta. Para poder efectuar la interface propuesta entre las dos 
bases de datos debe tenerse la aprobación por parte de ese Consell, resultando por tanto 
imposible, por causas completamente ajenas a nuestra voluntad haber puesto en marcha 
dicha medida tendente a mejorar el servicio. 

 
Així mateix, i mitjançant el mateix escrit, l’empresa People Plus Innovation, SL sol·licita que es 
tinguin per presentades en temps i forma l’escrit, que s’admetin les al·legacions i es 
procedeixi a l’arxivament de l’expedient sancionador.  

 
5. L’11 d’abril de 2022, com a responsable del seguiment del contracte vaig emetre l’informe 

següent: 
 

“RELACIÓ DE FETS 
 

- En data 14 de gener de 2022, mitjançant decret num. 2022GER000059, la Gerència del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental va dictar iniciar un procediment per a la imposició de 
penalització i sanció a PEOPLE PLUS INNOVATION, SL, per l’incompliment del contracte 
del Servei d’Ajuda a Domicili del lot 3. Aquest decret va ser notificat a l’empresa People 



 

 

Plus Innovation, SL. el mateix 14 de gener de 2022, mitjançant registre de sortida 
S2022000750. 

 
- En data 24 de gener 2022, i mitjançant registre d’entrada E2022000981, l’empresa People 

Plus Innovation va formular al·legacions a l’expedient de penalització. En les al·legacions 
exposen que es genera indefensió perquè juntament amb la notificació del decret d’inici 
d’expedient de penalització no s’aporten dades concretes dels suposats incompliments. 

 
- Per tal de completar l’expedient amb dades específiques relatives als incompliments, 

s’informa del següent:  
 

a) Actuació de l’empresa: No avís i comunicació a les persones usuàries d'incidències o 
alteracions de servei. Queixes recollides corresponents a lot 5.  

 

EXPEDIENT Data queixa Contingut 
Data 
informat 
empresa 

Canal  
Data 
resposta 

Contingut resposta 

13/101/2016 12.01.2021  
Servei NO 
realitzat i no 
comunicat. 

12/01/2021 
Correu 
electrònic 

  No consta resposta a aquesta queixa 

13/149/2019 21.07.21. 

Serveis no 
realitzats 
19.07 i 
21.07.21. NO 
comunicació.  

21/07/2021 
Correu 
electrònic 

21.07.21 

Dilluns vaig trucar al domicili per informar 
que la treballadora que hi va 
habitualment no podia realitzar el servei 
però no vaig poder contactar amb ells.  

14/256/2020 21.07.21.  

Serveis no 
realitzats 
8.07.21. NO 
comunicació 

21/07/2021  
Correu 
electrònic 

10.09.2021 

Informen que no hi havia registre de 
incidència al JANO del dia 8 de Juliol 
però al JANO consta incidència. Informen 
han trucat a tots els usuaris de la Garriga 
per informar dels serveis mensuals. No 
es dona resposta al motiu ni aclareix si 
s’ha comunicat a usuària. 

14/032/2010 21.07.21.  

Servei no 
realitzat 
21.07.21. NO 
comunicació 

21/07/2021 
Correu 
electrònic 

  No consta resposta a aquesta queixa 

14/044/2016 20.07.21.  

Serveis no 
realitzats 
setmana 
anterior. NO 
comunicació 

20/07/2021 i 
10.09.21 

Correu 
electrònic 

  
Informen la van trucar la setmana pasada 
i no van agafar telèfon 

29/086/2018 20.07.21  
Serveis no 
realitzats. NO 
comunicació 

20.07.2021 
Correu 
electrònic 

20/07/2021 
Informen que ja van parlar varies 
vegades i han acordat recuperar hores 

14/027/2015 23.07.21 
Serveis no 
realitzats. NO 
comunicació.  

23/07/2021    27/07/2021 

 Se li ha ofert a la usuària poder 
recuperar el servei aquesta setmana o la 
vinent i no l’ha volgut. S’ha acordat 
realitzar el servei a l’Agost el dia que té 
programat. 

14/026/2014 27.07.21. 

 Servei no 
realitzat el 
juliol. NO 
comunicació.  

27/07/2021 
Correu 
electrònic 

27/07/2021 
Empresa informa que ha parlat amb 
l’usuari i s'ha acordat recuperar el servei 
el dia 2/8/21. Està conforme. 

29/064/2015 02/08/2021 

Serveis sense 
realitzar 15, 
22 i 29 de 
juliol. NO 
comunicació 

02/08/2021 
Correu 
electrònic 

05/08/2021 

 Durant aquests dies no es va poder 
cobrir els serveis de neteja. Vaig parlar 
amb la usuària per informar-la que 
estàvem pendents de que una persona 
pogués realitzar els serveis però no va 
ser possible.  

11/011/2014 23/06/2021 

Servei no 
realitzat 
21.07.21. NO 
comunicació. 

23/06/2021 
Correu 
electrònic 

09/07/2021 

Empresa exposa que si que va avisar: El 
senyor dimarts no va tenir servei per 
indisposició de la treballadora. Tal i com 
dius la meva companya Mariana el va 
avisar. 



 

 

EXPEDIENT Data queixa Contingut 
Data 
informat 
empresa 

Canal  
Data 
resposta 

Contingut resposta 

14/127/2018 15.07.21. 

Serveis no 
realitzats 
setmana del 5 
al 9 de juliol. 
NO 
comunicat.  

15/07/2021 
Correu 
electrònic 

13/07/2021 

La treballadora va avisar més tard de la 
hora d’inici del servei, cap a les 8:30h del 
matí que no podia anar a treballar ja que 
l’havien administrat la vacuna i no es 
trobava bé. Quan ho vam saber vam 
avisar a la usuària per explicar el que 
havia passat.  

34/385/2020 06.09.2021. 

Servei no 
realitzat 
30.08.21. NO 
comunicat.  

06/09/2021 
Correu 
electrònic 

07/09/2021 

Durant el mes d’Agost hi ha hagut una 
incidència d’un servei del dia 30/8/21 que 
no es va poder realitzar. Es va cobrir el 
servei amb una treballadora suplent, però 
per motius personals no va anar a 
treballar i no es va realitzar el servei. En 
el moment que ens vam assabentar vam 
trucar a l’usuari per informar-li.    

01/013/2016 02/09/2021 

Servei no 
realitzat 
02/09/2021 i 
no comunicat 

02/09/2021 
Correu 
electrònic 

    

39/010/2021 22/07/2021 
Serveis no 
realitzats i no 
comunicats 

22/07/2021 
Correu 
electrònic 

23/07/2021 

En relació a l’expedient referenciat, en 
dos mesos hem tingut 4 baixes 
voluntàries inesperades de personal de 
neteja assignat. Estem fent gestions per 
tal de poder recuperar els serveis 
d’aquest expedient els pròxims dies 

06/074/2017 08/07/2021 

Servei no 
realitzat 
setmana 
anterior. NO 
comunicat.  

08/07/2021  
Correu 
electrònic 

13/09/2021 

Empresa informa: El que va passar és 
que va a ver un malentès amb la suplent 
C.R i per aquest motiu aquell dia no va 
realitzar el servei. D’altra banda, no es va 
notificar la incidència perquè va ser un 
cas puntual, però si s’ha de notificar, per 
altres cops ho tindrem en compte per 
informar. 

22/059/2019 23.07.21 

Servei no 
realitzat el 
20.07. NO 
comunicació 

23.07.2021 
Correu 
electrònic 

  

Resposta empresa 10.09: El servei que 
no es va realitzar el dia 20 de Juliol de 
2021 era de neteja, Ja està especificat a 
JANO i es va parlar amb la senyora 
aquell dia. 

06/042/2016 22/07/2021 
Servei no 
realitzat. NO 
comunicació 

22/07/2021 
Correu 
electrònic 

26/07/2021 

La TF referent està de vacances i s’ha fet 
un canvi d’auxiliar. El servei es fa 2 dies, 
el primer es va mantenir l’horari però el 
segon es va posar més tard perquè la TF 
suplent no tenia disponibilitat a l’hora del 
servei. No s’havia avisat del canvi. Quan 
la TF va arribar la usuària no estava. Es 
truca al fill per demanar disculpes i 
s’explica el què ha passat. 

29/104/2018 14/09/2021 

Serveis no 
realitzats 
02.09.21 i 
08.04.21. NO 
comunicació.  

14/09/2021 
Correu 
electrònic 

30/09/2021 
Diu que sí s’ha avisat dels canvis de 
treballadores i horaris.  

14/058/2018 14.07.21 
Serveis no 
realitzats. NO 
comunicació. 

14/07/2021  
Correu 
electrònic 

22/07/2021 

El servei es farà el proper dimecres dia 
28 de Juliol. Coordinació ja ha informat 
telefònicament a la usuària. Disculpeu les 
molèsties.  

29/040/2014 01/10/2021 

Serveis no 
realitzats i 
canvis 
constants. 
NO 
comunicació. 

01/10/2021 
Correu 
electrònic 

04/10/2021 

Disculpa no haver contestat abans. La 
dona de l’usuari va trucar divendres i vaig 
parlar amb ella per comentar-li l’horari 
d’aquesta setmana la qual faríem l’horari 
de 9 a 10h.  



 

 

EXPEDIENT Data queixa Contingut 
Data 
informat 
empresa 

Canal  
Data 
resposta 

Contingut resposta 

34/003/2008 18/10/2021 
Serveis no 
realitzats i no 
comunicats 

18/10/2021 
Correu 
electrònic 

21/10/2021 

Disculpeu contestar tan tard. Els dies 
13/10 i 15/10 no es va poder realitzar el 
servei ja que la TF que hi anava 
habitualment va fer un canvi de lloc de 
treball i no es va poder cobrir el servei. El 
dia 18/10 es va poder cobrir el servei 
amb una TF que fos permanent però per 
un error de planificació no es va realitzar, 
i vam acordar amb el fill realitzar-ho el dia 
19/10/21.   

29/104/2018 22/11/2021 
Serveis no 
realitzats i no 
comunicats 

22/11/2021 
Correu 
electrònic 

22/11/2021 

Acabo de parlar amb la filla de la usuària. 
Hi ha hagut un malentès per part nostra i 
el servei estava planificat per demà en 
comptes d’avui.  

06/019/2016 25/11/2021 

Servei no 
realitzat 23, 
24, 25 i 
26.11. NO 
comunicat. 

25/11/2021 
Correu 
electrònic 

  No consta resposta a aquesta queixa 

29/523/2021 23/11/2021 

Serveis no 
realitzats i 
canvis no 
horaris i 
treballadores 
no 
comunicats 

25/11/2021 i 
29/11/2021 

Correu 
electrònic 

23/11/2021 

Vaig parl.ar amb la usuària divendres per 
comunicar-li que es faria el servei 
dimecres. 25.11 es repeteix absència. 
CCVR sol·licita resolució URGENT 
Resposta empresa: Acabo de parlar amb 
la usuària per confirmar-li que hi anirà 
aquesta treballadora a realitzar el  servei.  

01/287/2020 02.11.21. 

Serveis no 
realitzats 4 
dies. NO 
comunicat 

02/11/2021 
Correu 
electrònic 

02/11/2021 

No vam tenir marge de buscar a algú ja 
que va avisar el mateix dimarts al migdia. 
La meva companya de gestió va avisar 
als familiars i va comentar que aniria una 
suplent dijous.  

06/166/2018 29.11.21 
Servei no 
realitzat. NO 
comunicat 

29/11/2021 
Correu 
electrònic 

29/11/2021 

Parlo amb les persones de gestió que 
han realitzat aquesta incorrecta gestió i et 
comento com ho portarem a terme. 
Gràcies i disculpa les molèsties. El dia 
3.12 reclamem si ja ho ha parlat. Respon 
el 07.12: Notificat a la usuària, se li posa 
una altre treballadora. El dia 04/11 
finalitza la treballadora XX, s’informa a la 
usuària i se li adjudica el servei al XXX 
qui ho realitza actualment.  

29/020/2013 13/12/2021 

Servei no 
realitzat 
13.12.21. No 
avís 

13/12/2021 
Correu 
electrònic 

13/12/2021 

Ja he parlat amb la treballadora i no ha 
pogut realitzar el servei a primera hora. 
He trucat a la usuària i hem acordat que 
es realitzarà el servei aquest dijous a les 
8h. 

29/086/2018 13/12/2021 
Servei no 
realitzat. NO 
AVÍS. 

13/12/2021 
Correu 
electrònic 

14/12/2021 

Empresa informa que es farà servei però 
el 17/12 es repeteix queixa perquè el 
servei no s’ha fet. Dia 27.12.21 Es 
repeteix queixa per servei no fet. 
Resposta empresa s’està buscant 
suplent (el mateix dia). 30/12. La usuària 
diu que no li faran servei demà. Reclamat 
URGENT empresa que es cobreixi 
servei. Empresa es compromet a que ho 
farà. Dia 10.01.22 de nou no té servei, 
NO L’HAN AVISAT.  

07/541/2021 13.12.21 

Serveis no 
realitzats des 
de fa 1 mes. 
No s’estan 
fent les hores 
que 

13/12/2021 
Correu 
electrònic 

14/12/2021 

Referent a les comunicacions, cada cop 
que la filla de la usuària ha trucat 
directament al mòbil d’empresa, cosa que 
no ha de ser la primera opció, sempre ha 
obtingut resposta. Ha de trucar primer a 
la centraleta i dubto que ho faci, ja que 



 

 

EXPEDIENT Data queixa Contingut 
Data 
informat 
empresa 

Canal  
Data 
resposta 

Contingut resposta 

corresponen. 
NO AVÍS i no 
poden 
contactar 
empresa 

tenint el servei de tarda, si truqués a la 
centraleta durant la tarda hi ha un servei 
telefònic que recull la incidència i ens la 
notifica directament a nosaltres.  He estat 
revisant e-mails i no surt cap trucada 
durant aquest temps. 

29/304/2018 15/12/2021 

Servei no 
realitzat 
09.12.21. NO 
AVÍS 

15/12/2021 
Correu 
electrònic 

17/12/2021 

Empresa informa el dia 17/12 que 
l'endemà donarà resposta però no es 
rep.  Tornem a reclamar resposta el 
22.12.21. Resposta 22.12.21 informant 
que ho han resolt.  

18/088/2017 20/12/2021 
Servei no 
realitzat no 
comunicat 

20/12/2021     
Data queixa 20.12.21. Servei no realitzat 
20.12.21. NO comunicat. No resposta.  

07/330/2020 22/12/2021 

Serveis no 
realitzats 
durant 3 
setmanes 

22/12/2021  
Correu 
electrònic 

24.01.2021 Informem ho han resolt 

18/013/2013 23/12/2021 
Serveis no 
realitzats. NO 
AVÍS. 

23/12/2021 
Correu 
electrònic 

24/12/2021 

Es va contactar amb la filla per comentar 
que tenim moltes baixes de personal 
juntament amb vacances de Nadal i que 
s'estava fent el possible per buscar 
solució. Tot i així, es va poder cobrir el 
servei de dimecres de TF fora de l'horari 
habitual.  

18/070/2018 22/12/2021 
3 serveis no 
realitzats. NO 
AVÍS. 

22/12/2021  
Correu 
electrònic 

24/01/2022 

Informen “no se realizó el servicio de 
limpieza de 2h los días 21 y 28 de 
diciembre por incidencia de personal. 
Desde el primer día de enero se presta 
con normalidad” 

06/500/2021 23/12/2021 

Servei no 
realitzat el 
21.12.21. NO 
AVÍS.  

23/12/2021. 
Correu 
electrònic 

    

13/535/2021 27/12/2021 
Servei no 
realitzat. NO 
AVÍS 

27/12/2021 
Correu 
electrònic 

27/12/2921 

Bona tarda. Ja he parlat amb ells. 
Reclamem empresa informació més 
específica el dia 14.01.22. Resposta 
empresa: 17.01.22 que ja han resolt 
incidència 

07/014/2008 28/12/2021 

Serveis no 
realitzats 20 i 
27 desembre, 
i 31.12.21. 
NO AVÍS 

  
Correu 
electrònic 

  
Reclamada resposta a empresa els dies 
14 i 21 de gener del 2022. Resposta el 
24.01.22 

29/004/2019 28/12/2021 

4 Serveis 
sense 
realitzar. NO 
AVÍS 

28/12/2021  
Correu 
electrònic 

 24.01.22.  Informen queixa gestionada 

22/106/2019 28/12/2021 
Serveis no 
realitzats 7, 
10 i 17 

28/12/2021  
Correu 
electrònic 

24/01/2022 Informen motiu baixa de la treballadora. 

22/024/2016 28/12/2021 

Serveis no 
realitzats 20, 
22 i 24 de 
desembre 

28/12/2021  
Correu 
electrònic 

24.01.2022 Informen motiu incidència de personal. 



 

 

EXPEDIENT Data queixa Contingut 
Data 
informat 
empresa 

Canal  
Data 
resposta 

Contingut resposta 

33/020/2015 29/12/2021 
Servei no 
realitzat. NO 
AVÍS 

29/12/2021 
Correu 
electrònic 

29/12/2021 

L'empresa respon que truca a la usuària i 
l’hi comentat la situació. He acordat amb 
ella que en quant puguem recuperar el 
servei l’avisaria per indicar-li el dia i 
l’hora. Gràcies i disculpa les molèsties. 

29/104/2018 09/12/2021 
Servei no 
realitzat i no 
comunicat 

14/12/2021  
Correu 
electrònic 

21/12/2021 L’empresa informa de canvis en horaris 

14/026/2014 20.12.2021 
Servei no 
realitzat. NO 
AVÍS 

20/12/2021 
Correu 
electrònic 

27/12/2021 Informen ho han resolt 

29/064/2015 30.12.21 

Serveis no 
realitzats 27, 
29, 30 i 31 de 
desembre. 
NO AVÍS 

30/12/2021  
Correu 
electrònic 

05/01/2021 
S’ha contactat amb la usuària Àngela i ja 
està tot aclarit 

 
b) Serveis no iniciats.  

 
En data d’emissió de l’informe de l’expedient de penalització, els serveis que restaven per 
iniciar segons dades recollides per JANO, del lot 5, es detallen a continuació: 
 

Núm. expedient Estat procés 
Assignació a 

l’empresa 
Observacions 

13/621/2021 
Full d'encàrrec pendent de 
gestionar 17/12/2021 No iniciat fins a data 07/01/2022 

13/621/2021 
Full d'encàrrec pendent de 
gestionar 17/12/2021 No iniciat fins a data 07/01/2022 

18/430/2021 
Full d'encàrrec pendent de 
gestionar 03/12/2021 

Sol·licitud ampliació servei a partir del 06/12. No 
s'amplia fins a 11/01/2022 segons consta JANO 

34/622/2021 
Full d'encàrrec pendent de 
gestionar 14/12/2021 Iniciat 09/02/2022 

06/630/2021 
Servei urgent iniciat no en el 
termini establert 21/12/2021 

Proposta iniciar urgent data 22/12. Inici servei real:  
29/12/2021 

 
c) Actuació de l’empresa: serveis no realitzats.   

 
c.1. Queixes recollides corresponents al lot 5. 
 

EXPEDIENT Data queixa Contingut 

Data 
informada 
empresa Canal  

CP/ verificació 
servei  

13/101/2016 12.01.2021  Servei NO realitzat   12/01/2021  Correu electrònic No consta 

13/149/2019 
21.07.21. 

Serveis no realitzats 19.07 i 
21.07.21.  21/07/2021 Correu electrònic No consta 

14/256/2020 21.07.21.  Serveis no realitzats 8.07.21.  21/07/2021  Correu electrònic No consta 

14/032/2010 21.07.21.  Servei no realitzat 21.07.21.  21/07/2021 Correu electrònic No consta 

14/044/2016 20.07.21.  
Serveis no realitzats setmana 
anterior.  20/07/2021  Correu electrònic No consta 

29/086/2018 20.07.21  Serveis no realitzats.  20.07.2021 Correu electrònic No consta 

14/027/2015 23.07.21 Serveis no realitzats.  23/07/2021   Correu electrònic No consta 

14/026/2014 27.07.21.  Servei no realitzat el juliol.  27/07/2021 Correu electrònic No consta 

29/064/2015 
02/08/2021 

Serveis sense realitzar 15, 22 
i 29 de juliol.  02/08/2021 Correu electrònic No consta 

14/127/2018 
15.07.21. 

Serveis no realitzats setmana 
del 5 al 9 de juliol. 15/07/2021  Correu electrònic No consta 



 

 

34/385/2020 06.09.2021. Servei no realitzat 30.08.21.  06/09/2021 Correu electrònic No consta 

01/013/2016 
02/09/2021 

Servei no realitzat 
02/09/2021  02/09/2021 Correu electrònic No consta 

39/010/2021 22/07/2021 Serveis no realitzats  22/07/2021 Correu electrònic No consta 

06/074/2017 08/07/2021 
Servei no realitzat setmana 
anterior.  

08/07/2021  Correu electrònic 
No consta 

22/059/2019 

23.07.21 Servei no realitzat el 20.07.  23.07.2021 Correu electrònic 

El dia 20 té cura i 
neteja, només 
CP/verificat 1 
servei. 

06/042/2016 22/07/2021 Servei no realitzat.  22/07/2021 Correu electrònic No consta 

29/104/2018 
14/09/2021 

Serveis no realitzats 02.09.21 
i 08.04.21.  14/09/2021 Correu electrònic No consta 

14/058/2018 14.07.21 Serveis no realitzats.  14/07/2021  Correu electrònic No consta 

34/003/2008 18/10/2021 Serveis no realitzats  18/10/2021 Correu electrònic No consta 

29/104/2018 22/11/2021 Serveis no realitzats 22/11/2021 Correu electrònic No consta 

06/019/2016 
25/11/2021 

Servei no realitzat 23, 24, 25 i 
26.11.  25/11/2021 Correu electrònic No consta 

29/523/2021 23/11/2021 Serveis no realitzats  25/11/2021  Correu electrònic No consta 

07/541/2021 
13/12/2021 

Serveis no realitzats des de 
fa 1 mes. No s’estan fent les 
hores que corresponen.  13/12/2021  Correu electrònic No consta 

29/304/2018 15/12/2021 Servei no realitzat 09.12.21.  15/12/2021 Correu electrònic No consta 

18/088/2017 
20/12/2021 

Servei no realitzat no 
comunicat 20/12/2021   No consta 

18/070/2018 22/12/2021 3 serveis no realitzats.  22/12/2021  Correu electrònic No consta 

06/500/2021 
23/12/2021 

Servei no realitzat el 
21.12.21.  

23/12/2021 
(SSB)  Correu electrònic No consta 

13/535/2021 27/12/2021 Servei no realitzat. NO AVÍS 27/12/2021 Correu electrònic No consta 

07/014/2008 
28/12/2021 

Serveis no realitzats 20 i 
27/12 i 31.12.21.   28/12/2021 Correu electrònic  No consta 

29/004/2019 
28/12/2021 4 Serveis sense realitzar.  28/12/2021  Correu electrònic 

No hi ha CP 1, 21 i 
28/12  

22/024/2016 
28/12/2021 

Serveis no realitzats 20, 22 i 
24 de desembre 28/12/2021   Correu electrònic No consta 

33/020/2015 29/12/2021 Servei no realitzat.  29/12/2021 Correu electrònic No consta 

14/026/2014 20.12.2021 Servei no realitzat.  20/12/2021 Correu electrònic No consta 

29/064/2015 
30.12.21 

Serveis no realitzats 29, 30 i 
31 de desembre.  30/12/2021  Correu electrònic No consta 

02/114/2018 12.07.21 Servei no realitzat el 12.07.21  12.07.2021  Correu electrònic No consta 

14/108/2019 

23.07.21 
Serveis no realitzats fa 2 
mesos   Correu electrònic 

No consta cap CP 
ni servei verificat 
juliol i només 
consta 1 CP al juny. 

14/005/2011 
26.07.21 

Serveis no realitzats 
pendents des de fa 1 any 

 
Correu electrònic 

No consta cap CP 
ni verificat al juliol 

14/165/2018 26.08.21 Servei no realitzat 26/08/2021 Correu electrònic No consta 

01/001/2015 23.06.21 Servei no realitzat 23.06.21 23/06/2021 Correu electrònic No consta 

29/333/2020 20.07.21 Serveis no realitzats 20/07/2021 Correu electrònic No consta 

 
*CP: Control presencial dels serveis realitzats, a través de tecnologia NFC. 

Verificació de servei: verificació manual registrada per part de la coordinadora tècnica de 
l’empresa que verifica que el servei s’ha realitzat però no s’ha realitzat el fitxatge 
corresponent, justificant el motiu.  

 
c.2. Queixes relatives a no serveis realitzats. La persona comunica que no s’ha realitzat el 
servei ni rebut avis de l’empresa. El servei es recupera a requeriment del CCVR, posterior al 
termini que indica el PPT (4 hores).  
 

EXPEDIENT Data queixa Contingut 
Data 
informat 
empresa 

Canal  
Data 
resposta 

Contingut resposta 
CP /verificació 

29/020/2013 
 

13/12/2021 
Servei no 
realitzat 
13/12/2021 

13/12/2021 
Correu 
electrònic 

13/12/2021 

L’empresa arrel de la nostra 
comunicació parla amb la 
treballadora i informen que la 
treballadora no ha pogut 
realitzar el servei . L’empresa 
truca arrel la nostra 

 
No consta 13/12. Es 

recupera 16/12.  



 

 

EXPEDIENT Data queixa Contingut 
Data 
informat 
empresa 

Canal  
Data 
resposta 

Contingut resposta 
CP /verificació 

comunicació a la usuària per 
recuperar el servei un altra 
dia. 

29/086/2018 
 

13/12/2021 
Servei no 
realitzat 
13/12/2021 

13/12/2021 
Correu 
electrònic 

13/12/2021 

Empresa respon que 
recuperaran servei 17/12 
però torna a no fer-se el 
servei. Dia 30/12 i 10/01 
encara no s’ha cobert.  

No consta.  

18/013/2013 23/12/2021 
Serveis no 
realitzats 

23/12/2021 
Correu 
electrònic 

24/12/2021  
No consta servei dia 
24/12, la resta sí 
consta recuperat.  

 
c.3. Serveis sense resoldre per absència de personal  

 
Al Sistema d'Informació JANO constaven a data 23/12/2021, 274 hores de serveis sense 
resoldre per absència de personal durant el període 1 desembre- 23 desembre del lot 5, de les 
que 2 hores han estat resoltes (introduïdes degudament la incidència) i 35,5 hores han estat 
registrades amb posterioritat a la data d’extracció, suposant aquest retard de registre per part 
de l’empresa una manca d’informació actualitzada en el sistema d’informació.   
A continuació es detalla els expedients relatius als serveis sense resoldre, dels quals a data 
d’avui no figura Control de Presència ni verificació de realització del servei per part de 
l’empresa:  
 

Codi Servei Data H. inici H. finalització Durada 

147 NETEJA DE LA LLAR  07/12/2021  08:20  10:20 2,00 

147 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  27/12/2021  12:20  13:20 1,00 

652 NETEJA DE LA LLAR  07/12/2021  10:05  12:05 2,00 

711 NETEJA DE LA LLAR  07/12/2021  08:00  10:00 2,00 

829 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  27/12/2021  08:00  09:00 1,00 

848 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  23/12/2021  12:40  14:40 2,00 

931 NETEJA DE LA LLAR  07/12/2021  10:15  12:15 2,00 

973 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  27/12/2021  08:00  09:00 1,00 

973 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  31/12/2021  08:00  09:00 1,00 

1018 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  07/12/2021  10:00  11:00 1,00 

1018 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  14/12/2021  10:00  11:00 1,00 

1018 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  21/12/2021  10:00  11:00 1,00 

1157 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  27/12/2021  11:20  12:20 1,00 

1229 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  27/12/2021  09:20  10:20 1,00 

1272 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  25/12/2021  19:00  20:00 1,00 

1272 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  27/12/2021  09:10  10:10 1,00 

1272 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  28/12/2021  09:10  10:10 1,00 

1272 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  28/12/2021  12:40  13:40 1,00 

1272 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  28/12/2021  19:10  20:10 1,00 

1272 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  29/12/2021  19:00  20:00 1,00 

1272 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  30/12/2021  09:10  10:10 1,00 

1272 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  30/12/2021  19:00  20:00 1,00 

1272 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  31/12/2021  09:10  10:10 1,00 

1272 NETEJA DE LA LLAR  31/12/2021  13:10  15:10 2,00 

1272 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  31/12/2021  19:00  20:00 1,00 

1344 NETEJA DE LA LLAR  01/12/2021  12:10  14:10 2,00 

1390 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  24/12/2021  12:20  14:05 1,75 

1502 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  29/12/2021  09:10  10:10 1,00 

1502 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  31/12/2021  09:10  10:10 1,00 

1625 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  27/12/2021  10:20  11:20 1,00 

1625 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  29/12/2021  10:20  11:20 1,00 

1625 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  31/12/2021  10:20  11:20 1,00 

1630 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  10/12/2021  12:40  14:40 2,00 

1639 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  27/12/2021  07:35  08:35 1,00 

1684 NETEJA DE LA LLAR  31/12/2021  09:00  11:00 2,00 

1730 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  24/12/2021  15:15  16:15 1,00 

1757 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  27/12/2021  12:35  13:35 1,00 

1757 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  28/12/2021  11:20  12:20 1,00 

1757 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  29/12/2021  11:25  12:25 1,00 



 

 

1757 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  30/12/2021  11:30  12:30 1,00 

1757 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  31/12/2021  11:20  12:20 1,00 

1850 NETEJA DE LA LLAR  07/12/2021  12:30  15:30 3,00 

1850 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  27/12/2021  11:35  12:35 1,00 

1850 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  29/12/2021  12:30  13:30 1,00 

1850 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  31/12/2021  12:35  13:35 1,00 

1917 NETEJA DE LA LLAR  07/12/2021  10:45  12:45 2,00 

1980 NETEJA DE LA LLAR  07/12/2021  12:15  13:45 1,50 

2036 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  23/12/2021  10:25  11:25 1,00 

2036 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  24/12/2021  10:25  11:25 1,00 

2036 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  27/12/2021  10:25  11:25 1,00 

2054 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  14/12/2021  08:00  09:00 1,00 

2054 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  15/12/2021  08:00  09:00 1,00 

2054 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  16/12/2021  08:00  09:00 1,00 

2054 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  17/12/2021  08:00  09:00 1,00 

2054 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  21/12/2021  08:00  09:00 1,00 

2054 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  22/12/2021  08:00  09:00 1,00 

2054 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  23/12/2021  08:00  09:00 1,00 

2054 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  24/12/2021  08:00  09:00 1,00 

2054 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  28/12/2021  08:00  09:00 1,00 

2054 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  29/12/2021  08:00  09:00 1,00 

2054 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  30/12/2021  08:00  09:00 1,00 

2054 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  31/12/2021  08:00  09:00 1,00 

2153 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  27/12/2021  08:00  09:00 1,00 

2153 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  29/12/2021  08:00  09:00 1,00 

2153 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  31/12/2021  08:00  09:00 1,00 

7214 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  07/12/2021  10:00  11:00 1,00 

7237 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  23/12/2021  11:40  12:40 1,00 

7237 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  24/12/2021  12:50  13:50 1,00 

7289 NETEJA DE LA LLAR  07/12/2021  09:00  11:00 2,00 

7302 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  24/12/2021  11:30  12:30 1,00 

7315 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  27/12/2021  09:10  10:10 1,00 

7315 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  30/12/2021  09:10  10:10 1,00 

7377 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  24/12/2021  12:45  14:45 2,00 

7433 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  30/12/2021  10:40  12:10 1,50 

7442 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  27/12/2021  12:30  14:30 2,00 

7443 NETEJA DE LA LLAR  07/12/2021  08:00  10:00 2,00 

7517 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  23/12/2021  08:50  10:50 2,00 

7517 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  24/12/2021  08:50  10:50 2,00 

7517 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  28/12/2021  08:50  10:50 2,00 

7517 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  29/12/2021  08:50  10:50 2,00 

7517 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  30/12/2021  08:50  10:50 2,00 

7517 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  31/12/2021  08:50  10:50 2,00 

7518 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  24/12/2021  12:35  13:35 1,00 

7520 NETEJA DE LA LLAR  10/12/2021  08:30  10:30 2,00 

7524 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  23/12/2021  09:15  10:15 1,00 

7524 NETEJA DE LA LLAR  23/12/2021  11:00  13:00 2,00 

7532 NETEJA DE LA LLAR  10/12/2021  08:00  10:30 2,50 

7532 NETEJA DE LA LLAR  17/12/2021  08:00  10:30 2,50 

7568 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  31/12/2021  09:10  10:10 1,00 

7585 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  28/12/2021  09:15  10:45 1,50 

7593 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  07/12/2021  10:30  11:30 1,00 

7593 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  09/12/2021  09:20  10:20 1,00 

7593 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  10/12/2021  10:30  11:30 1,00 

7601 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  23/12/2021  08:00  09:00 1,00 

7610 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  03/12/2021  11:20  12:20 1,00 

7753 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  27/12/2021  09:10  10:10 1,00 

7753 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  29/12/2021  09:10  10:10 1,00 

7753 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  31/12/2021  11:30  12:30 1,00 

7755 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  27/12/2021  10:10  12:10 2,00 

7783 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  02/12/2021  10:30  12:00 1,50 

7783 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  13/12/2021  09:15  10:45 1,50 

7789 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  23/12/2021  17:00  18:00 1,00 

7789 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  27/12/2021  17:00  18:00 1,00 

7796 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  07/12/2021  11:30  12:30 1,00 

7796 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  09/12/2021  10:42  11:42 1,00 

7867 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  23/12/2021  08:00  09:00 1,00 

7867 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  24/12/2021  08:00  09:00 1,00 



 

 

7867 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  27/12/2021  08:00  09:00 1,00 

7902 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  24/12/2021  09:15  10:15 1,00 

7905 NETEJA DE LA LLAR  23/12/2021  15:00  17:00 2,00 

7915 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  03/12/2021  12:30  13:30 1,00 

7917 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  23/12/2021  11:30  12:30 1,00 

7917 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  27/12/2021  11:30  12:30 1,00 

7920 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  03/12/2021  10:20  11:20 1,00 

7925 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  27/12/2021  12:30  13:30 1,00 

7925 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  29/12/2021  11:30  12:30 1,00 

7925 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  31/12/2021  12:30  13:30 1,00 

7935 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  27/12/2021  12:40  13:40 1,00 

7935 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  31/12/2021  14:00  15:00 1,00 

7972 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  07/12/2021  08:00  09:00 1,00 

7978 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  23/12/2021  08:00  09:00 1,00 

7978 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  24/12/2021  08:00  09:00 1,00 

7987 NETEJA DE LA LLAR  13/12/2021  08:30  11:30 3,00 

7996 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  07/12/2021  09:00  10:00 1,00 

8006 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  23/12/2021  13:00  14:00 1,00 

8006 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  24/12/2021  13:00  14:00 1,00 

8030 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  07/12/2021  10:15  12:15 2,00 

8036 NETEJA DE LA LLAR  22/12/2021  09:00  11:00 2,00 

8040 NETEJA DE LA LLAR  09/12/2021  12:15  14:15 2,00 

8040 NETEJA DE LA LLAR  16/12/2021  12:15  14:15 2,00 

8066 NETEJA DE LA LLAR  07/12/2021  09:00  11:00 2,00 

8076 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  17/12/2021  09:10  10:10 1,00 

8078 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  14/12/2021  13:00  14:00 1,00 

8092 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  07/12/2021  12:45  13:45 1,00 

8162 CURA DE LA PERSONA I LLAR (TF)  24/12/2021  08:20  09:20 1,00 

 
d) Actuació de l’empresa: l'empresa no manté actualitzades les dades i incidències de 

serveis al sistema d'informació.   
 
d.1. Les incidències dels serveis són comunicades al Consell Comarcal a través de 

queixes, sense que anterior a la queixa hagi hagut comunicació per part de l’empresa. 
 

EXPEDIENT Data queixa Contingut 

Data 
informada 
empresa Canal  

13/101/2016 12.01.2021  Servei NO realitzat   12/01/2021  Correu electrònic 

13/149/2019 
21.07.21. 

Serveis no realitzats 19.07 i 
21.07.21.  21/07/2021 Correu electrònic 

14/256/2020 21.07.21.  Serveis no realitzats 8.07.21.  21/07/2021  Correu electrònic 

14/032/2010 21.07.21.  Servei no realitzat 21.07.21.  21/07/2021 Correu electrònic 

14/044/2016 20.07.21.  
Serveis no realitzats setmana 
anterior.  20/07/2021  Correu electrònic 

29/086/2018 20.07.21  Serveis no realitzats.  20.07.2021 Correu electrònic 

14/027/2015 23.07.21 Serveis no realitzats.  23/07/2021   Correu electrònic 

14/026/2014 27.07.21.  Servei no realitzat el juliol.  27/07/2021 Correu electrònic 

29/064/2015 
02/08/2021 

Serveis sense realitzar 15, 22 
i 29 de juliol.  02/08/2021 Correu electrònic 

14/127/2018 
15.07.21. 

Serveis no realitzats setmana 
del 5 al 9 de juliol. 15/07/2021  Correu electrònic 

34/385/2020 06.09.2021. Servei no realitzat 30.08.21.  06/09/2021 Correu electrònic 

01/013/2016 
02/09/2021 

Servei no realitzat 
02/09/2021  02/09/2021 Correu electrònic 

39/010/2021 22/07/2021 Serveis no realitzats  22/07/2021 Correu electrònic 

06/074/2017 08/07/2021 
Servei no realitzat setmana 
anterior.  

08/07/2021  Correu electrònic 

22/059/2019 23.07.21 Servei no realitzat el 20.07.  23.07.2021 Correu electrònic 

06/042/2016 22/07/2021 Servei no realitzat.  22/07/2021 Correu electrònic 

29/104/2018 
14/09/2021 

Serveis no realitzats 02.09.21 
i 08.04.21.  14/09/2021 Correu electrònic 

14/058/2018 14.07.21 Serveis no realitzats.  14/07/2021  Correu electrònic 

34/003/2008 18/10/2021 Serveis no realitzats  18/10/2021 Correu electrònic 

29/104/2018 22/11/2021 Serveis no realitzats 22/11/2021 Correu electrònic 

06/019/2016 
25/11/2021 

Servei no realitzat 23, 24, 25 i 
26.11.  25/11/2021 Correu electrònic 



 

 

29/523/2021 23/11/2021 Serveis no realitzats  25/11/2021  Correu electrònic 

07/541/2021 
13/12/2021 

Serveis no realitzats des de 
fa 1 mes. No s’estan fent les 
hores que corresponen.  13/12/2021  Correu electrònic 

29/304/2018 15/12/2021 Servei no realitzat 09.12.21.  15/12/2021 Correu electrònic 

18/088/2017 
20/12/2021 

Servei no realitzat no 
comunicat 20/12/2021   

18/070/2018 22/12/2021 3 serveis no realitzats.  22/12/2021  Correu electrònic 

06/500/2021 
23/12/2021 

Servei no realitzat el 
21.12.21.  

23/12/2021 
(SSB)  Correu electrònic 

13/535/2021 27/12/2021 Servei no realitzat. NO AVÍS 27/12/2021 Correu electrònic 

07/014/2008 
28/12/2021 

Serveis no realitzats 20 i 
27/12 i 31.12.21.   28/12/2021 Correu electrònic  

29/004/2019 28/12/2021 4 Serveis sense realitzar.  28/12/2021  Correu electrònic 

22/024/2016 
28/12/2021 

Serveis no realitzats 20, 22 i 
24 de desembre 28/12/2021   Correu electrònic 

33/020/2015 29/12/2021 Servei no realitzat.  29/12/2021 Correu electrònic 

14/026/2014 20.12.2021 Servei no realitzat.  20/12/2021 Correu electrònic 

29/064/2015 
30.12.21 

Serveis no realitzats 29, 30 i 
31 de desembre.  30/12/2021  Correu electrònic 

02/114/2018 12.07.21 Servei no realitzat el 12.07.21  12.07.2021  Correu electrònic 

14/108/2019 
23.07.21 

Serveis no realitzats fa 2 
mesos   Correu electrònic 

14/005/2011 
26.07.21 

Serveis no realitzats 
pendents des de fa 1 any 

 
Correu electrònic 

14/165/2018 26.08.21 Servei no realitzat 26/08/2021 Correu electrònic 

01/001/2015 23.06.21 Servei no realitzat 23.06.21 23/06/2021 Correu electrònic 

29/333/2020 20.07.21 Serveis no realitzats 20/07/2021 Correu electrònic 

 
C.2. Planificació de serveis: serveis sense resoldre per absència de personal.  

 
A continuació es detalla els expedients relatius als serveis sense resoldre, dels quals es va 
registrar al sistema d’informació la realització del servei posteriorment a la data que es va fer 
l’informe de l’expedient de penalització.  
 

Codi Data H. inici 
H. 
finalització 

Durad
a 

Motiu - personal 
Data actualització 
JANO 

807  13/12/2021  09:30  11:30 2,00 Absència de personal 31/12/2021 

829  01/12/2021  10:05  12:05 2,00 Absència de personal 31/12/2021 

829  27/12/2021  08:00  09:00 1,00 Absència de personal 04/01/2022 

1018  14/12/2021  10:00  11:00 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

1018  21/12/2021  10:00  11:00 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

1018  28/12/2021  10:00  11:00 1,00 Absència de personal 27.12.2021 

1219  03/12/2021  11:30  13:30 2,00 Absència de personal 31.12.2021 

1229  23/12/2021  09:20  10:20 1,00 Absència de personal 04.01.2022 

1229  24/12/2021  09:20  10:20 1,00 Absència de personal 04.01.2022 

1229  27/12/2021  09:20  10:20 1,00 Absència de personal 04.01.2022 

1307  07/12/2021  11:05  12:05 1,00 Absència de personal 31.12.2021 

1390  07/12/2021  12:00  13:45 1,75 Absència de personal 05.01.2022 

1390  24/12/2021  12:20  14:05 1,75 Absència de personal 05.01.2022 

1630  10/12/2021  12:40  14:40 2,00 Absència de personal 04.01.2022 

1751  15/12/2021  08:00  09:00 1,00 Absència de personal 31.12.2021 

1850  07/12/2021  12:30  15:30 3,00 Absència de personal 04.01.2022 

1850  29/12/2021  12:30  13:30 1,00 Absència de personal 31.12.2021 

1850  31/12/2021  12:35  13:35 1,00 Absència de personal 31.12.2021 

7214  07/12/2021  10:00  11:00 1,00 Absència de personal 31.12.2021 

7216  02/12/2021  12:45  14:45 2,00 Absència de personal 31.12.2021 

7315  27/12/2021  09:10  10:10 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

7315  30/12/2021  09:10  10:10 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

8076  07/12/2021  10:15  14:15 4,00 Absència de personal 05.01.2022 

8076  17/12/2021  09:10  10:10 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

 
Per tant, PROPOSO,      



 

 

2. Donar trasllat d’aquest informe al contractista per tal que pugui formular les 
al·legacions que consideri oportunes.“ 

 
6. El 13 d’abril de 2022, s’aprova el Decret de Gerència núm. 2022GER000634, amb la part 

dispositiva següent: 
 

1. Donar trasllat a People Plus Innovation, SL, de l’informe emès per la cap de l’Àrea de 
Polítiques Socials i d’Igualtat l’11 d’abril de 2022, reproduït a la relació de fets d’aquest 
Decret. 

 
2. Obrir un tràmit d’audiència pel termini de 5 dies hàbils per a què People Plus Innovation, 

SL, pugui formular les al·legacions que consideri oportunes a partir de la informació que 
consta en l’informe que es trasllada. 

 
3. Notificar aquest Decret a People Plus Innovation, SL. 

 
La tramesa d’aquesta notificació es porta a terme el 13 d’abril de 2022, registre de sortida núm. 

S2022006095, acceptada pel contractista el mateix dia.  
 

7. El 22 d’abril de 2022, registre d’entrada E2022005799, People Plus Innovation, SL, presenta 
una instància de resposta. Nogensmenys, allò que acompanya la instància està xifrat i no és 
possible llur lectura.  

 
8. El 28 d’abril de 2022, registre d’entrada E2022006064, People Plus Innovation, SL, mitjançant 

instància informa que els documents presentats el 22 d’abril de 2022 tenien un error 
informàtic i formulen resposta al Decret de Gerència núm.  2022GER000634 en els termes 
següents:  

 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

9. Un cop analitzats els escrits de People Plus Innovation, SL, de 24 de gener 2022 i de 28 
d’abril de 2022 se’n fan les valoracions següents: 

 
a) En relació amb l’incompliment de no avís i comunicació a les persones usuàries 

d'incidències o alteracions de servei:  
 
En l’informe d’11 de gener de 2022, transcrit en el primer punt de la relació de fets d’aquest 

informe, s’hi reflectien 61 queixes en l’any 2021 de no avís d’absències de serveis 
corresponen a expedients dels lots 3, 4 i 5. 

 
People Plus Innovation, SL al·lega indefensió perquè no disposa de les dades especifiques 

dels expedients i serveis referits. 
 

En l’informe d’11 d’abril de 2022, transcrit en el cinquè punt de la relació de fets d’aquest 
informe s’identifica que les queixes del lot 5 corresponen als serveis següents:  

 

EXPEDIENT Data queixa Contingut 
Data 
informat 
empresa 

Canal  
Data 
resposta 

Contingut resposta 

13/101/2016 12.01.2021  
Servei NO 
realitzat i no 
comunicat. 

12/01/2021 
Correu 
electrònic 

  No consta resposta a aquesta queixa 

13/149/2019 21.07.21. 

Serveis no 
realitzats 
19.07 i 
21.07.21. NO 
comunicació.  

21/07/2021 
Correu 
electrònic 

21.07.21 

Dilluns vaig trucar al domicili per informar 
que la treballadora que hi va 
habitualment no podia realitzar el servei 
però no vaig poder contactar amb ells.  

14/256/2020 21.07.21.  

Serveis no 
realitzats 
8.07.21. NO 
comunicació 

21/07/2021  
Correu 
electrònic 

10.09.2021 

Informen que no hi havia registre de 
incidència al JANO del dia 8 de Juliol 
però al JANO consta incidència. Informen 
han trucat a tots els usuaris de la Garriga 
per informar dels serveis mensuals. No 
es dona resposta al motiu ni aclareix si 
s’ha comunicat a usuària. 

14/032/2010 21.07.21.  

Servei no 
realitzat 
21.07.21. NO 
comunicació 

21/07/2021 
Correu 
electrònic 

  No consta resposta a aquesta queixa 

14/044/2016 20.07.21.  

Serveis no 
realitzats 
setmana 
anterior. NO 
comunicació 

20/07/2021 i 
10.09.21 

Correu 
electrònic 

  
Informen la van trucar la setmana pasada 
i no van agafar telèfon 

29/086/2018 20.07.21  
Serveis no 
realitzats. NO 
comunicació 

20.07.2021 
Correu 
electrònic 

20/07/2021 
Informen que ja van parlar varies 
vegades i han acordat recuperar hores 

14/027/2015 23.07.21 
Serveis no 
realitzats. NO 
comunicació.  

23/07/2021    27/07/2021 

 Se li ha ofert a la usuària poder 
recuperar el servei aquesta setmana o la 
vinent i no l’ha volgut. S’ha acordat 
realitzar el servei a l’Agost el dia que té 
programat. 

14/026/2014 27.07.21. 

 Servei no 
realitzat el 
juliol. NO 
comunicació.  

27/07/2021 
Correu 
electrònic 

27/07/2021 
Empresa informa que ha parlat amb 
l’usuari i s'ha acordat recuperar el servei 
el dia 2/8/21. Està conforme. 

29/064/2015 02/08/2021 

Serveis sense 
realitzar 15, 
22 i 29 de 
juliol. NO 
comunicació 

02/08/2021 
Correu 
electrònic 

05/08/2021 

 Durant aquests dies no es va poder 
cobrir els serveis de neteja. Vaig parlar 
amb la usuària per informar-la que 
estàvem pendents de que una persona 
pogués realitzar els serveis però no va 
ser possible.  

11/011/2014 23/06/2021 

Servei no 
realitzat 
21.07.21. NO 
comunicació. 

23/06/2021 
Correu 
electrònic 

09/07/2021 

Empresa exposa que si que va avisar: El 
senyor dimarts no va tenir servei per 
indisposició de la treballadora. Tal i com 
dius la meva companya Mariana el va 
avisar. 

14/127/2018 15.07.21. Serveis no 15/07/2021 Correu 13/07/2021 La treballadora va avisar més tard de la 



 

 

EXPEDIENT Data queixa Contingut 
Data 
informat 
empresa 

Canal  
Data 
resposta 

Contingut resposta 

realitzats 
setmana del 5 
al 9 de juliol. 
NO 
comunicat.  

electrònic hora d’inici del servei, cap a les 8:30h del 
matí que no podia anar a treballar ja que 
l’havien administrat la vacuna i no es 
trobava bé. Quan ho vam saber vam 
avisar a la usuària per explicar el que 
havia passat.  

34/385/2020 06.09.2021. 

Servei no 
realitzat 
30.08.21. NO 
comunicat.  

06/09/2021 
Correu 
electrònic 

07/09/2021 

Durant el mes d’Agost hi ha hagut una 
incidència d’un servei del dia 30/8/21 que 
no es va poder realitzar. Es va cobrir el 
servei amb una treballadora suplent, però 
per motius personals no va anar a 
treballar i no es va realitzar el servei. En 
el moment que ens vam assabentar vam 
trucar a l’usuari per informar-li.    

01/013/2016 02/09/2021 

Servei no 
realitzat 
02/09/2021 i 
no comunicat 

02/09/2021 
Correu 
electrònic 

    

39/010/2021 22/07/2021 
Serveis no 
realitzats i no 
comunicats 

22/07/2021 
Correu 
electrònic 

23/07/2021 

En relació a l’expedient referenciat, en 
dos mesos hem tingut 4 baixes 
voluntàries inesperades de personal de 
neteja assignat. Estem fent gestions per 
tal de poder recuperar els serveis 
d’aquest expedient els pròxims dies 

06/074/2017 08/07/2021 

Servei no 
realitzat 
setmana 
anterior. NO 
comunicat.  

08/07/2021  
Correu 
electrònic 

13/09/2021 

Empresa informa: El que va passar és 
que va a ver un malentès amb la suplent 
C.R i per aquest motiu aquell dia no va 
realitzar el servei. D’altra banda, no es va 
notificar la incidència perquè va ser un 
cas puntual, però si s’ha de notificar, per 
altres cops ho tindrem en compte per 
informar. 

22/059/2019 23.07.21 

Servei no 
realitzat el 
20.07. NO 
comunicació 

23.07.2021 
Correu 
electrònic 

  

Resposta empresa 10.09: El servei que 
no es va realitzar el dia 20 de Juliol de 
2021 era de neteja, Ja està especificat a 
JANO i es va parlar amb la senyora 
aquell dia. 

06/042/2016 22/07/2021 
Servei no 
realitzat. NO 
comunicació 

22/07/2021 
Correu 
electrònic 

26/07/2021 

La TF referent està de vacances i s’ha fet 
un canvi d’auxiliar. El servei es fa 2 dies, 
el primer es va mantenir l’horari però el 
segon es va posar més tard perquè la TF 
suplent no tenia disponibilitat a l’hora del 
servei. No s’havia avisat del canvi. Quan 
la TF va arribar la usuària no estava. Es 
truca al fill per demanar disculpes i 
s’explica el què ha passat. 

29/104/2018 14/09/2021 

Serveis no 
realitzats 
02.09.21 i 
08.04.21. NO 
comunicació.  

14/09/2021 
Correu 
electrònic 

30/09/2021 
Diu que sí s’ha avisat dels canvis de 
treballadores i horaris.  

14/058/2018 14.07.21 
Serveis no 
realitzats. NO 
comunicació. 

14/07/2021  
Correu 
electrònic 

22/07/2021 

El servei es farà el proper dimecres dia 
28 de Juliol. Coordinació ja ha informat 
telefònicament a la usuària. Disculpeu les 
molèsties.  

29/040/2014 01/10/2021 

Serveis no 
realitzats i 
canvis 
constants. 
NO 
comunicació. 

01/10/2021 
Correu 
electrònic 

04/10/2021 

Disculpa no haver contestat abans. La 
dona de l’usuari va trucar divendres i vaig 
parlar amb ella per comentar-li l’horari 
d’aquesta setmana la qual faríem l’horari 
de 9 a 10h.  

34/003/2008 18/10/2021 
Serveis no 
realitzats i no 
comunicats 

18/10/2021 
Correu 
electrònic 

21/10/2021 

Disculpeu contestar tan tard. Els dies 
13/10 i 15/10 no es va poder realitzar el 
servei ja que la TF que hi anava 
habitualment va fer un canvi de lloc de 
treball i no es va poder cobrir el servei. El 
dia 18/10 es va poder cobrir el servei 
amb una TF que fos permanent però per 



 

 

EXPEDIENT Data queixa Contingut 
Data 
informat 
empresa 

Canal  
Data 
resposta 

Contingut resposta 

un error de planificació no es va realitzar, 
i vam acordar amb el fill realitzar-ho el dia 
19/10/21.   

29/104/2018 22/11/2021 
Serveis no 
realitzats i no 
comunicats 

22/11/2021 
Correu 
electrònic 

22/11/2021 

Acabo de parlar amb la filla de la usuària. 
Hi ha hagut un malentès per part nostra i 
el servei estava planificat per demà en 
comptes d’avui.  

06/019/2016 25/11/2021 

Servei no 
realitzat 23, 
24, 25 i 
26.11. NO 
comunicat. 

25/11/2021 
Correu 
electrònic 

  No consta resposta a aquesta queixa 

29/523/2021 23/11/2021 

Serveis no 
realitzats i 
canvis no 
horaris i 
treballadores 
no 
comunicats 

25/11/2021 i 
29/11/2021 

Correu 
electrònic 

23/11/2021 

Vaig parl.ar amb la usuària divendres per 
comunicar-li que es faria el servei 
dimecres. 25.11 es repeteix absència. 
CCVR sol·licita resolució URGENT 
Resposta empresa: Acabo de parlar amb 
la usuària per confirmar-li que hi anirà 
aquesta treballadora a realitzar el  servei.  

01/287/2020 02.11.21. 

Serveis no 
realitzats 4 
dies. NO 
comunicat 

02/11/2021 
Correu 
electrònic 

02/11/2021 

No vam tenir marge de buscar a algú ja 
que va avisar el mateix dimarts al migdia. 
La meva companya de gestió va avisar 
als familiars i va comentar que aniria una 
suplent dijous.  

06/166/2018 29.11.21 
Servei no 
realitzat. NO 
comunicat 

29/11/2021 
Correu 
electrònic 

29/11/2021 

Parlo amb les persones de gestió que 
han realitzat aquesta incorrecta gestió i et 
comento com ho portarem a terme. 
Gràcies i disculpa les molèsties. El dia 
3.12 reclamem si ja ho ha parlat. Respon 
el 07.12: Notificat a la usuària, se li posa 
una altre treballadora. El dia 04/11 
finalitza la treballadora XX, s’informa a la 
usuària i se li adjudica el servei al XXX 
qui ho realitza actualment.  

29/020/2013 13/12/2021 

Servei no 
realitzat 
13.12.21. No 
avís 

13/12/2021 
Correu 
electrònic 

13/12/2021 

Ja he parlat amb la treballadora i no ha 
pogut realitzar el servei a primera hora. 
He trucat a la usuària i hem acordat que 
es realitzarà el servei aquest dijous a les 
8h. 

29/086/2018 13/12/2021 
Servei no 
realitzat. NO 
AVÍS. 

13/12/2021 
Correu 
electrònic 

14/12/2021 

Empresa informa que es farà servei però 
el 17/12 es repeteix queixa perquè el 
servei no s’ha fet. Dia 27.12.21 Es 
repeteix queixa per servei no fet. 
Resposta empresa s’està buscant 
suplent (el mateix dia). 30/12. La usuària 
diu que no li faran servei demà. Reclamat 
URGENT empresa que es cobreixi 
servei. Empresa es compromet a que ho 
farà. Dia 10.01.22 de nou no té servei, 
NO L’HAN AVISAT.  

07/541/2021 13.12.21 

Serveis no 
realitzats des 
de fa 1 mes. 
No s’estan 
fent les hores 
que 
corresponen. 
NO AVÍS i no 
poden 
contactar 
empresa 

13/12/2021 
Correu 
electrònic 

14/12/2021 

Referent a les comunicacions, cada cop 
que la filla de la usuària ha trucat 
directament al mòbil d’empresa, cosa que 
no ha de ser la primera opció, sempre ha 
obtingut resposta. Ha de trucar primer a 
la centraleta i dubto que ho faci, ja que 
tenint el servei de tarda, si truqués a la 
centraleta durant la tarda hi ha un servei 
telefònic que recull la incidència i ens la 
notifica directament a nosaltres.  He estat 
revisant e-mails i no surt cap trucada 
durant aquest temps. 

29/304/2018 15/12/2021 

Servei no 
realitzat 
09.12.21. NO 
AVÍS 

15/12/2021 
Correu 
electrònic 

17/12/2021 

Empresa informa el dia 17/12 que 
l'endemà donarà resposta però no es 
rep.  Tornem a reclamar resposta el 
22.12.21. Resposta 22.12.21 informant 
que ho han resolt.  

18/088/2017 20/12/2021 Servei no 20/12/2021     Data queixa 20.12.21. Servei no realitzat 



 

 

EXPEDIENT Data queixa Contingut 
Data 
informat 
empresa 

Canal  
Data 
resposta 

Contingut resposta 

realitzat no 
comunicat 

20.12.21. NO comunicat. No resposta.  

07/330/2020 22/12/2021 

Serveis no 
realitzats 
durant 3 
setmanes 

22/12/2021  
Correu 
electrònic 

24.01.2021 Informem ho han resolt 

18/013/2013 23/12/2021 
Serveis no 
realitzats. NO 
AVÍS. 

23/12/2021 
Correu 
electrònic 

24/12/2021 

Es va contactar amb la filla per comentar 
que tenim moltes baixes de personal 
juntament amb vacances de Nadal i que 
s'estava fent el possible per buscar 
solució. Tot i així, es va poder cobrir el 
servei de dimecres de TF fora de l'horari 
habitual.  

18/070/2018 22/12/2021 
3 serveis no 
realitzats. NO 
AVÍS. 

22/12/2021  
Correu 
electrònic 

24/01/2022 

Informen “no se realizó el servicio de 
limpieza de 2h los días 21 y 28 de 
diciembre por incidencia de personal. 
Desde el primer día de enero se presta 
con normalidad” 

06/500/2021 23/12/2021 

Servei no 
realitzat el 
21.12.21. NO 
AVÍS.  

23/12/2021. 
Correu 
electrònic 

    

13/535/2021 27/12/2021 
Servei no 
realitzat. NO 
AVÍS 

27/12/2021 
Correu 
electrònic 

27/12/2921 

Bona tarda. Ja he parlat amb ells. 
Reclamem empresa informació més 
específica el dia 14.01.22. Resposta 
empresa: 17.01.22 que ja han resolt 
incidència 

07/014/2008 28/12/2021 

Serveis no 
realitzats 20 i 
27 desembre, 
i 31.12.21. 
NO AVÍS 

  
Correu 
electrònic 

  
Reclamada resposta a empresa els dies 
14 i 21 de gener del 2022. Resposta el 
24.01.22 

29/004/2019 28/12/2021 

4 Serveis 
sense 
realitzar. NO 
AVÍS 

28/12/2021  
Correu 
electrònic 

 24.01.22.  Informen queixa gestionada 

22/106/2019 28/12/2021 
Serveis no 
realitzats 7, 
10 i 17 

28/12/2021  
Correu 
electrònic 

24/01/2022 Informen motiu baixa de la treballadora. 

22/024/2016 28/12/2021 

Serveis no 
realitzats 20, 
22 i 24 de 
desembre 

28/12/2021  
Correu 
electrònic 

24.01.2022 Informen motiu incidència de personal. 

33/020/2015 29/12/2021 
Servei no 
realitzat. NO 
AVÍS 

29/12/2021 
Correu 
electrònic 

29/12/2021 

L'empresa respon que truca a la usuària i 
l’hi comentat la situació. He acordat amb 
ella que en quant puguem recuperar el 
servei l’avisaria per indicar-li el dia i 
l’hora. Gràcies i disculpa les molèsties. 

29/104/2018 09/12/2021 
Servei no 
realitzat i no 
comunicat 

14/12/2021  
Correu 
electrònic 

21/12/2021 L’empresa informa de canvis en horaris 

14/026/2014 20.12.2021 
Servei no 
realitzat. NO 
AVÍS 

20/12/2021 
Correu 
electrònic 

27/12/2021 Informen ho han resolt 

29/064/2015 30.12.21 

Serveis no 
realitzats 27, 
29, 30 i 31 de 
desembre. 
NO AVÍS 

30/12/2021  
Correu 
electrònic 

05/01/2021 
S’ha contactat amb la usuària Àngela i ja 
està tot aclarit 

 
People Plus Innovation, SL respon que sí que va realitzar una trucada per informar.  
 
El Consell Comarcal no té mitjans per provar que l’empresa no va avisar a les persones, 

més enllà del testimoni i relat de les persones que van informar d’aquests fets al Consell 
Comarcal. Per aquest motiu, es proposa estimar l’al·legació formulada per l’empresa.  

 



 

 

b) En relació amb l’incompliment de serveis no iniciats 
 
En l’informe d’11 de gener de 2022, transcrit en el primer punt de la relació de fets d’aquest 

informe, s’hi reflectien 6 expedients pendents de gestionar a data 19 de novembre, fora 
del termini establert al contracte. En data 29/12/2021 hi ha 8 expedients pendents de 
gestionar per part del contractista, havent transcorregut el termini màxim per iniciar el 
servei. Els actuals serveis no iniciats corresponen al lot 5. 

 
People Plus Innovation, SL al·lega que l’acord d’inici d’expedients es limita a parlar 

d’expedients pendents de gestionar, i aquest fet no es pot entendre com incompliment per 
part de l’empresa de les seves obligacions d’inici del servei. La falta de dades 
específiques impedeixen defensar-se.  

 
En l’informe d’11 d’abril de 2022, transcrit en el cinquè punt de la relació de fets d’aquest 

informe s’identifica que els serveis que restaven per iniciar del lot 5 corresponen als 
serveis següents:  

 

Núm. expedient Estat procés 
Assignació a 

l’empresa 
Observacions 

13/621/2021 
Full d'encàrrec pendent de 
gestionar 17/12/2021 No iniciat fins a data 07/01/2022 

13/621/2021 
Full d'encàrrec pendent de 
gestionar 17/12/2021 No iniciat fins a data 07/01/2022 

18/430/2021 
Full d'encàrrec pendent de 
gestionar 03/12/2021 

Sol·licitud ampliació servei a partir del 06/12. No 
s'amplia fins a 11/01/2022 segons consta JANO 

34/622/2021 
Full d'encàrrec pendent de 
gestionar 14/12/2021 Iniciat 09/02/2022 

06/630/2021 
Servei urgent iniciat no en el 
termini establert 21/12/2021 

Proposta iniciar urgent data 22/12. Inici servei real:  
29/12/2021 

 
 
A continuació es detallen les al·legacions del contractista per cadascun dels serveis i la 

valoració que en faig com a responsable del contracte: 
 

Núm. 
expedient 

Estat procés 
Assignació 
a l’empresa 

Dades JANO 

OBSERVACIONS 
CONTRACTISTA 

VALORACIÓ 

13/621/2021 

Full d'encàrrec 
pendent de 
gestionar 17/12/2021 

No iniciat fins a data 
07/01/2022 

La persona va preferir 
iniciar el servei 
passades les vacances 
de nadal.  

No es disposa de la informació 
necessària per poder provar el 
motiu de no realització del 
servei.  
No es pot penalitzar per aquest 
motiu. S’estima l’al·legació.  

13/621/2021 

Full d'encàrrec 
pendent de 
gestionar 17/12/2021 

No iniciat fins a data 
07/01/2022 

La persona va preferir 
iniciar el servei 
passades les vacances 
de nadal. 

No es disposa de la informació 
necessària per poder provar el 
motiu de no realització del 
servei.  
No es pot penalitzar per aquest 
motiu. S’estima l’al·legació.  

18/430/2021 

Full d'encàrrec 
pendent de 
gestionar 03/12/2021 

Sol·licitud ampliació 
servei a partir del 
06/12. S’amplia el 
11/01/2022  

Ampliació de servei. 
Servei s’estava 
realitzant. 

Es va demorar l’ampliació del 
servei, però el servei s’estava 
prestant. S’estima l’al·legació.  

34/622/2021 

Full d'encàrrec 
pendent de 
gestionar 14/12/2021 Iniciat 09/02/2022 

Dificultats per localitzar 
la persona per iniciar el 
servei.   

No es disposa de la informació 
necessària per poder provar el 
motiu de no realització del 
servei.  
No es pot penalitzar per aquest 
motiu. S’estima l’al·legació.  



 

 

06/630/2021 

Servei urgent 
iniciat no en el 
termini establert 21/12/2021 

Proposta iniciar 
urgent data 22/12. 
Inici servei real:  
29/12/2021 

Servei urgent sol·licitat 
des 
de Canovelles per 
donar 
servei a municipi distint 
(Granollers). Ens va 
confirmar el consell 
posteriorment que el 
servei 
no procedia demanar-
ho. 
Per tant, el full 
d'encàrrec 
era incorrecte. 

El servei es va iniciar.  
 
No es pot penalitzar per aquest 
motiu. S’estima l’al·legació.  
No obstant,  es constata un 
incompliment en el termini de 
l’inici del servei urgent. 
 

 
c) En relació amb l’incompliment per demora en l’inici de serveis 
En l’informe d’11 de gener de 2022, transcrit en el primer punt de la relació de fets d’aquest 
informe, s’exposa la demora en l’inici de serveis dels següents expedients: 34/070/2017, 
06/609/2021, 06/618/2021, 06/619/2021, 02/613/2021, 13/606/2021 i 27/599/2021.  
 
People Plus Innovation, SL informa que no es cert que existeixi demora en l’inici de servei i 
que en cap punt de la notificació de l’expedient sancionador queda provat que els motius dels 
presumptes incompliments en els terminis establerts per l’inici dels serveis siguin causes 
imputables a l’empresa.  
 
En relació amb això, cal fer avinent que el termini de 7 dies es computa des de la data 
d’assignació al contractista per part del Consell Comarcal, no pas des de la data d’inici 
sol·licitada pels serveis socials. No obstant, l’inici del servei tampoc pot ser abans de la data 
sol·licitada pels serveis socials.  
 
A continuació es detallen les al·legacions del contractista per cadascun dels serveis i la 
valoració que en faig com a responsable del contracte: 
 
 

Expedient num. OBSERVACIONS CONTRACTISTA VALORACIO 

34/070/2017 Renovació. No es va deixar de prestar el 
servei. 

El servei no es va iniciar amb retard. Es va 
gestionar el tràmit de renovació amb 
retard.  
S’estima l’al·legació.  

06/609/2021  Demora d’inici del servei: 2 dies hàbils.  

06/618/2021 Data inici sol·licitada 17/12 i data inici 
20/12.  

Demora en l’inici de servei: 1 dia hàbil.  

06/619/2021 Data inici sol·licitada 17/12 i data inici 
20/12 

Demora en l’inici de servei: 1 dia hàbil.  

02/613/2021 Data inici sol·licitada 13/12 i data inici 
20/12. 

Demora en l’inici de servei: 5 dies hàbils.  

13/606/2021  Demora en l’inici de servei: 5 dies hàbils. 

27/599/2021 La demora en el inici del servei va ser 
motivada per l’usuari/a.  

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar el motiu de no realització 
del servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació 

 
De la valoració feta, en resulten cinc expedients on es prova l’incompliment. No obstant, dos 
d’ells són d’un retard d’un dia, un d’ells de dos dies i dos més de 5 dies. Tenint en compte, els 
dies de retard en relació amb el volum d’expedients gestionats en aquest contracte i l’import 
de la penalització que en resultaria, d’acord amb un principi de proporcionalitat es proposa no 
penalitzar per aquest incompliment.  
 
d) En relació amb l’incompliment de serveis no realitzats  

 
i. En l’informe d’11 de gener de 2022, transcrit en el primer punt de la relació de fets 

d’aquest informe, s’exposa en els darrers sis mesos s’han rebut 54 queixes de serveis 



 

 

no realitzats i que consta en el programa JANO que a data 23 de desembre de 2021 hi 
ha 274 hores de servei sense resoldre per absència de personal durant el període d’1 
de desembre a 23 desembre del lot 5.  

 
People Plus Innovation, SL informa que es genera indefensió perquè no disposa de les 

dades específiques de les queixes. Tanmateix informa que els serveis sense resoldre 
per absència no han de correspondre’s amb hores de serveis no realitzats. Informen 
que en cas de no realització d’un servei, no ha de ser motiu o causa imputable a 
l’empresa i que del PPT  (clàusula 12.3.s) estableix a més la possibilitat de no realitzar 
puntualment un servei.  

 
ii. Pel que fa a les queixes dels serveis no realitzats, en l’informe d’11 d’abril de 2022, 

transcrit en el cinquè punt de la relació de fets d’aquest informe, s’identifica que les 
queixes del lot 5 corresponen als serveis següents: 

 

EXPEDIENT Data queixa Contingut 

Data 
informada 
empresa Canal  

CP/ verificació 
servei  

13/101/2016 12.01.2021  Servei NO realitzat   12/01/2021  Correu electrònic No consta 

13/149/2019 
21.07.21. 

Serveis no realitzats 19.07 i 
21.07.21.  21/07/2021 Correu electrònic No consta 

14/256/2020 21.07.21.  Serveis no realitzats 8.07.21.  21/07/2021  Correu electrònic No consta 

14/032/2010 21.07.21.  Servei no realitzat 21.07.21.  21/07/2021 Correu electrònic No consta 

14/044/2016 20.07.21.  Serveis no realitzats setmana 
anterior.  20/07/2021  Correu electrònic No consta 

29/086/2018 20.07.21  Serveis no realitzats.  20.07.2021 Correu electrònic No consta 

14/027/2015 
23.07.21 Serveis no realitzats.  23/07/2021   Correu electrònic No consta 

14/026/2014 
27.07.21.  Servei no realitzat el juliol.  27/07/2021 Correu electrònic No consta 

29/064/2015 

02/08/2021 
Serveis sense realitzar 15, 22 
i 29 de juliol.  02/08/2021 Correu electrònic No consta 

14/127/2018 
15.07.21. 

Serveis no realitzats setmana 
del 5 al 9 de juliol. 15/07/2021  Correu electrònic No consta 

34/385/2020 

06.09.2021. Servei no realitzat 30.08.21.  06/09/2021 Correu electrònic No consta 

01/013/2016 
02/09/2021 

Servei no realitzat 
02/09/2021  02/09/2021 Correu electrònic No consta 

39/010/2021 22/07/2021 Serveis no realitzats  22/07/2021 Correu electrònic No consta 

06/074/2017 08/07/2021 
Servei no realitzat setmana 
anterior.  

08/07/2021  Correu electrònic 

No consta 

22/059/2019 

23.07.21 Servei no realitzat el 20.07.  23.07.2021 Correu electrònic 

El dia 20 té cura i 
neteja, només 
CP/verificat 1 
servei. 

06/042/2016 22/07/2021 Servei no realitzat.  22/07/2021 Correu electrònic No consta 

29/104/2018 
14/09/2021 

Serveis no realitzats 02.09.21 
i 08.04.21.  14/09/2021 Correu electrònic No consta 

14/058/2018 14.07.21 Serveis no realitzats.  14/07/2021  Correu electrònic No consta 

34/003/2008 
18/10/2021 Serveis no realitzats  18/10/2021 Correu electrònic No consta 

29/104/2018 22/11/2021 Serveis no realitzats 22/11/2021 Correu electrònic No consta 

06/019/2016 
25/11/2021 

Servei no realitzat 23, 24, 25 i 
26.11.  25/11/2021 Correu electrònic No consta 

29/523/2021 23/11/2021 Serveis no realitzats  25/11/2021  Correu electrònic No consta 



 

 

07/541/2021 
13/12/2021 

Serveis no realitzats des de 
fa 1 mes. No s’estan fent les 
hores que corresponen.  13/12/2021  Correu electrònic No consta 

29/304/2018 15/12/2021 Servei no realitzat 09.12.21.  15/12/2021 Correu electrònic No consta 

18/088/2017 
20/12/2021 

Servei no realitzat no 
comunicat 20/12/2021   No consta 

18/070/2018 
22/12/2021 3 serveis no realitzats.  22/12/2021  Correu electrònic No consta 

06/500/2021 
23/12/2021 

Servei no realitzat el 
21.12.21.  

23/12/2021 
(SSB)  Correu electrònic No consta 

13/535/2021 27/12/2021 Servei no realitzat. NO AVÍS 27/12/2021 Correu electrònic No consta 

07/014/2008 
28/12/2021 

Serveis no realitzats 20 i 
27/12 i 31.12.21.   28/12/2021 Correu electrònic  No consta 

29/004/2019 
28/12/2021 4 Serveis sense realitzar.  28/12/2021  Correu electrònic 

No hi ha CP 1, 21 i 
28/12  

22/024/2016 
28/12/2021 

Serveis no realitzats 20, 22 i 
24 de desembre 28/12/2021   Correu electrònic No consta 

33/020/2015 29/12/2021 Servei no realitzat.  29/12/2021 Correu electrònic No consta 

14/026/2014 20.12.2021 Servei no realitzat.  20/12/2021 Correu electrònic No consta 

29/064/2015 
30.12.21 

Serveis no realitzats 29, 30 i 
31 de desembre.  30/12/2021  Correu electrònic No consta 

02/114/2018 
12.07.21 Servei no realitzat el 12.07.21  12.07.2021  Correu electrònic No consta 

14/108/2019 

23.07.21 
Serveis no realitzats fa 2 
mesos   Correu electrònic 

No consta cap CP 
ni servei verificat 
juliol i només 
consta 1 CP al juny. 

14/005/2011 
26.07.21 

Serveis no realitzats 
pendents des de fa 1 any 

 
Correu electrònic 

No consta cap CP 
ni verificat al juliol 

14/165/2018 26.08.21 Servei no realitzat 26/08/2021 Correu electrònic No consta 

01/001/2015 
23.06.21 Servei no realitzat 23.06.21 23/06/2021 Correu electrònic No consta 

29/333/2020 20.07.21 Serveis no realitzats 20/07/2021 Correu electrònic No consta 

 
*CP: Control presencial dels serveis realitzats, a través de tecnologia NFC. 

Verificació de servei: verificació manual registrada per part de la coordinadora tècnica de l’empresa 
que verifica que el servei s’ha realitzat però no s’ha realitzat el fitxatge corresponent, justificant el 
motiu.  

 
People Plus Innovation, SL informa que dels 40 expedients, 24 serveis sí s’han 
efectuat, mentre que 16 no s’han pogut realitzar per motiu extern a l’empresa (usuari 
o dia festiu que no procedia servei). 

 
A continuació es detallen els serveis referits, les al·legacions del contractista per 

cadascun d’ells i la valoració feta: 



 

 

 
 

NUM. EXP. 
DATA 
QUEIXA 

CONTINGUT 
DATA 
INFORMADA 
EMPRESA 

CP/ 
VERIFICACI
Ó SERVEI * 

OBSERVACIONS CONTRACTISTA 
 

VALORACIÓ 

13/101/2016 12.01.2021  Servei NO 
realitzat  

 12/01/2021 No consta Recuperació pel dia 13/1/21.  Servei recuperat. No es pot penalitzar per 
aquest motiu. S’estima l’al·legació.  
No obstant,  es constata un incompliment 
de l’obligació de mantenir la  informació 
actualitzada a JANO 

13/149/2019 21.07.21. Serveis no 
realitzats 19.07 i 
21.07.21.  

21/07/2021 No consta  Motiu usuari/a- no localitzable.  No es disposa de la informació 
necessària per poder provar el motiu de 
no realització del servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
 

14/256/2020 21.07.21.  Serveis no 
realitzats 8.07.21.  

21/07/2021  No consta Recuperació del 
servei amb suplent el dia 22/7/21. Servei realitzat. 

No es disposa d’informació necessària 
per poder provar la no realització del 
servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
 

14/032/2010 21.07.21.  Servei no 
realitzat 21.07.21.  

21/07/2021 No consta Servei mensual efectuat segons planificació el 
27/7/21. Servei 
realitzat 

Servei realitzat. S’estima l’al·legació.  

14/044/2016 20.07.21.  Serveis no 
realitzats 
setmana anterior.  

20/07/2021  No consta Servei de neteja setmanal amb incidències 
puntuals el 15/7/21 i 22/7/21 
, acordant 
recuperació de serveis el 30/7/21. Servei 
realitzat.  

Serveis no realitzats. Es desestima 
l’al·legació.  
El dia 30/07/21, divendres, es recupera el 
servei del dijous 29/07/21, però NO els 
dels dies 15 i 22 de juliol de 2021. 

29/086/2018 20.07.21  Serveis no 
realitzats.  

20.07.2021 No consta Incidència puntual el 13/7/21 recuperada 
el dia 21/7/21. Servei realitzat.  

Servei realitzat. S’estima l’al·legació.  

14/027/2015 23.07.21 Serveis no 
realitzats.  

23/07/2021  No consta Servei no realitzat per 
Motiu usuari/a .  
 

No es disposa de la informació 
necessària per poder provar el motiu de 
no realització del servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
No obstant,  es constata un incompliment 
de l’obligació de mantenir la  informació 
actualitzada a JANO 



 

 

NUM. EXP. 
DATA 
QUEIXA 

CONTINGUT 
DATA 
INFORMADA 
EMPRESA 

CP/ 
VERIFICACI
Ó SERVEI * 

OBSERVACIONS CONTRACTISTA 
 

VALORACIÓ 

14/026/2014 27.07.21.  Servei no 
realitzat el juliol.  

27/07/2021 No consta Servei realitzat. Incidència puntual el 19/7/21, 
recuperació del servei el dia 02/08/21. 

Servei recuperat. S’estima l’al·legació.  

29/064/2015 02/08/2021 Serveis sense 
realitzar 15, 22 i 
29 de juliol.  

02/08/2021 No consta Servei realitzat. Servei de neteja setmanal amb 
Incidències puntuals els dies 15/07/21, 22/07/21 i 
29/07/21, havent informat, ofert i 
acordat amb la usuària recuperar els serveis els 
dies 10/08/21 i 24/08/21. 

Serveis recuperats.  S’estima l’al·legació. 
No obstant,  es constata un incompliment 
de l’obligació de mantenir la  informació 
actualitzada a JANO 

14/127/2018 15.07.21. Serveis no 
realitzats 
setmana del 5 al 
9 de juliol. 

15/07/2021 No consta Servei realitzat.  
Incidència puntual el 7/7/21 i recuperació a 
usuària el 4/08/21 

Servei no realitzat. Es desestima 
l’al·legació.  
El dia 04/08/2021 ja tenia servei ordinari 
planificat.  

34/385/2020 06.09.2021. Servei no 
realitzat 30.08.21.  

06/09/2021 No consta Servei realitzat. Incidència puntual el dia 30/8/21, 
acordant 
recuperació el dia 6/9/21 

Servei no realitzat. El dia 06/09 tenen 
servei planificat, no es recupera. Es 
desestima l’al·legació.  

01/013/2016 02/09/2021 Servei no 
realitzat 
02/09/2021  

02/09/2021 No consta Motiu usuari/a. Usuària no va acceptar horari 
recuperació.   
 

No es disposa de la informació 
necessària per poder provar el motiu de 
no realització del servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
No obstant,  es constata un incompliment 
de l’obligació de mantenir la  informació 
actualitzada a JANO 

39/010/2021 22/07/2021 Serveis no 
realitzats  

22/07/2021 No consta Servei realitzat. Servei de neteja quinzenal amb 
incidència puntual el 12/7/21, havent 
informat a usuària i acordant recuperació el 
13/9/21. 

Servei no realitzat. El dia 13/09 es 
recupera un altre servei no realitzat del 
06/09/2021.  Es desestima l’al·legació. 

06/074/2017 08/07/21 Servei no 
realitzat setmana 
anterior.  

08/07/2021  No consta Servei realitzat. Incidència puntual el 29/6/21 
recuperat el 30/6/21. 

Servei no realitzat. No recuperat segons 
CP/verificació i planificació. Es desestima 
l’al·legació.  
 
Es constata un incompliment de 
l’obligació de mantenir la  informació 
actualitzada a JANO 
 
 

22/059/2019 23.07.21 Servei no 
realitzat el 20.07.  

23.07.2021 El dia 20 té 
cura i neteja, 
només 
CP/verificat 1 
servei. 

Servei no realitzat per motiu usuari/a . Servei de 
neteja quinzenal amb incidència puntual 
el 20/7/21 que no es va poder recuperar al iniciar 
vacances usuària 

Servei no realitzat. Es desestima 
l’al·legació.  
 
No es va recuperar el servei abans de 
l’inici de les vacances de la persona 
usuària, que va ser en data 01.08.2021 



 

 

NUM. EXP. 
DATA 
QUEIXA 

CONTINGUT 
DATA 
INFORMADA 
EMPRESA 

CP/ 
VERIFICACI
Ó SERVEI * 

OBSERVACIONS CONTRACTISTA 
 

VALORACIÓ 

06/042/2016 22/07/21 Servei no 
realitzat.  

22/07/2021 No consta Servei realitzat . Servei de cura amb freqüència 
de dos dies setmanals amb demora en arribar 
a fer servei el dia 22/7/21 en la que es va 
informar al fill d'usuària, oferir i 
acordada recuperació el dia 
27/7/21. 

Servei no realitzat. Es desestima 
al·legació.  
 
No es va recuperar ja que el dia 27/07 ja 
el tenia planificat. No CP ni verificat ni 
facturat.  

29/104/2018 14/09/2021 Serveis no 
realitzats 
02.09.21 i 
08.04.21.  

14/09/2021 No consta Servei no realitzat per motiu usuari/a  
Es va refusar la recuperació.  

No es disposa de la informació 
necessària per poder provar el motiu de 
no realització del servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de 
l’obligació de mantenir la  informació 
actualitzada a JANO 
 

14/058/2018 14.07.21 Serveis no 
realitzats.  

14/07/2021  No consta Servei realitzat . Servei de neteja mensual. 
Incidència puntual el dia 22/6/21 en el que 
es va acordar amb usuària que es realitzaria el 
dia 28/07/21. 

Servei no realitzat. Es desestima 
l’al·legació.  
 
D’acord amb les dades disponibles pel 
Consell Comarcal no consta que aquest 
servei es recuperés durant el mes de 
juliol. 
 
 No consta CP ni verificació de servei ni 
incidència a JANO registrada del mes de 
juny.  

34/003/2008 18/10/2021 Serveis no 
realitzats  

18/10/2021 No consta Servei realitzat . Servei de cura amb freqüència 
de tres dies setmanals amb incidència puntual 
el dia 18/10/21 en el que es va informar a família 
d'usuària i acordada recuperació del 
servei el dia 19/10/21. 

Serveis no realitzats ni recuperats del 13 i 
15 d’octubre, d’acord amb les dades 
disponibles pel Consell Comarcal (control 
de presència i verificació). 
 
Es desestima l’al·legació.   

29/104/2018 22/11/2021 Serveis no 
realitzats 

22/11/2021 No consta Servei realitzat . Servei de cura amb freqüència 
de dos dies setmanals amb malentès amb família 
amb el dia planificat per el 23/11/21. Família va 
entendre que era el dia 22/11/21. 
El servei es va efectuar en base a la 
programació, tret aquest 
malentès. 

Serveis no realitzats  corresponents als 
dies 08/04/2021 i 02/09/2021, d’acord 
amb el que exposa el propi contractista 
en  l’informe de resposta de la queixa 
presentat per correu electrònic al Consell 
Comarcal l’1 d’octubre de 2021.  
 
Es desestima l’al·legació.  

06/019/2016 25/11/2021 Servei no 
realitzat 23, 24, 

25/11/2021 No consta Servei realitzat . Servei de cura setmanal amb 
incidència puntual el dia 23/11/21 que 

Servei no realitzat. Es desestima 
l’al·legació.  



 

 

NUM. EXP. 
DATA 
QUEIXA 

CONTINGUT 
DATA 
INFORMADA 
EMPRESA 

CP/ 
VERIFICACI
Ó SERVEI * 

OBSERVACIONS CONTRACTISTA 
 

VALORACIÓ 

25 i 26.11.  es va recuperar el 30/11/21.  
El dia  30/11 ja tenia servei planificat 
ordinari. No recuperada.  
 
Es constata un incompliment de 
l’obligació de mantenir la  informació 
actualitzada a JANO (26.04.2022).  
 

29/523/2021 23/11/21 Serveis no 
realitzats  

25/11/2021  No consta Servei realitzat . Servei de neteja setmanal amb 
canvi puntual de dia del 23/11/21 al 
24/11/21 comunicat i acordat amb usuària per 
coordinador tècnic el dia 19/11/21. 
Coordinador tècnic feia visita al 
domicili el mateix dia 24/11/21. 

Servei realitzat. S’estima al·legació.  
 
Es constata un incompliment de 
l’obligació de mantenir la  informació 
actualitzada a JANO 
 

07/541/2021 13/12/2021 Serveis no 
realitzats des de 
fa 1 mes. No 
s’estan fent les 
hores que 
corresponen.  

13/12/2021  No consta Servei no realitzat per motiu usuari/a . Servei de 
cura amb freqüència de tres dies setmanals amb 
Incidències puntuals els dies 7/12/21, 13/12/21 i 
14/12/21 havent informat a filla d'usuari que no es 
van poder recuperar al refusar 
les suplents oferts. 

No es disposa de la informació 
necessària per poder provar el motiu de 
no realització del servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de 
l’obligació de mantenir la  informació 
actualitzada a JANO 
 

29/304/2018 15/12/2021 Servei no 
realitzat 09.12.21.  

15/12/2021 No consta Servei realitzat . Servei de neteja setmanal. El dia 
9/12/21 es va fer servei, però, per incidència 
puntual, es va fer una hora de les dues hores 
previstes acordant la recuperació amb usuària en 
el mateix mes 

Servei realitzat . S’estima al·legació.  

18/088/2017 20/12/2021 Servei no 
realitzat no 
comunicat 

20/12/2021 No consta Servei realitzat . Servei de neteja setmanal amb 
incidència puntual el 20/12/21 informada a 
usuària i acordada recuperació. 

Servei no realitzat.  
 
No consta recuperació del servei.  
 
Es desestima al·legació.  
 

18/070/2018 22/12/21 3 serveis no 
realitzats.  

22/12/2021  No consta Servei no realitzat per motiu usuari/a .  
 

No es disposa de la informació 
necessària per poder provar el motiu de 
no realització del servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de 
l’obligació de mantenir la  informació 
actualitzada a JANO 



 

 

NUM. EXP. 
DATA 
QUEIXA 

CONTINGUT 
DATA 
INFORMADA 
EMPRESA 

CP/ 
VERIFICACI
Ó SERVEI * 

OBSERVACIONS CONTRACTISTA 
 

VALORACIÓ 

 

06/500/2021 23/12/21 Servei no 
realitzat el 
21.12.21.  

23/12/2021 
(SSB) 

No consta Servei no realitzat per motiu usuari/a . 
 

No es disposa de la informació 
necessària per poder provar el motiu de 
no realització del servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
 

13/535/2021 27/12/21 Servei no 
realitzat. NO 
AVÍS 

27/12/2021 No consta Servei realitzat. Servei de neteja setmanal amb 
incidència puntual el 27/12/21 informada a 
usuària i acordada recuperació el 
31/12/21 

No es disposa de la informació 
necessària per poder provar la no 
realització del servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
 

07/014/2008 28/12/21 Serveis no 
realitzats 20 i 
27/12 i 31.12.21.  

 28/12/2021 No consta Servei realitzat. Servei de neteja setmanal amb 
Incidències puntuals els dies 20/12/21 i 27/12/21 
informat a usuària i acordada recuperació el dia 
12/1/22. Servei de 
cura amb freqüència de dos dies setmanals amb 
incidència puntual el dia 31/12/21 informat a 
usuària i acordada recuperació el dia 
4/1/22 

No es disposa de la informació 
necessària per poder provar la no 
realització del servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de 
l’obligació de mantenir la  informació 
actualitzada a JANO 
 

29/004/2019 28/12/2021 4 Serveis sense 
realitzar.  

28/12/2021  No hi ha CP 
1, 21 i 28/12  

Servei no realitzat per motiu usuari/a.  No es disposa de la informació 
necessària per poder provar el motiu de 
no realització del servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de 
l’obligació de mantenir la  informació 
actualitzada a JANO 
 

22/024/2016 28/12/2021 Serveis no 
realitzats 20, 22 i 
24 de desembre 

28/12/2021  No consta Servei no realitzat per motiu usuari/a. 
 

No es disposa de la informació 
necessària per poder provar el motiu de 
no realització del servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de 
l’obligació de mantenir la  informació 
actualitzada a JANO 
 



 

 

NUM. EXP. 
DATA 
QUEIXA 

CONTINGUT 
DATA 
INFORMADA 
EMPRESA 

CP/ 
VERIFICACI
Ó SERVEI * 

OBSERVACIONS CONTRACTISTA 
 

VALORACIÓ 

33/020/2015 29/12/2021 Servei no 
realitzat.  

29/12/2021 No consta Servei no realitzat per motiu usuari/a. S No es disposa de la informació 
necessària per poder provar el motiu de 
no realització del servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de 
l’obligació de mantenir la  informació 
actualitzada a JANO 
 

14/026/2014 20.12.2021 Servei no 
realitzat.  

20/12/2021 No consta Servei realitzat. Servei de neteja mensual 
efectuat. 
El servei inicialment estava planificat per el dia 
20/12/21. Es va haver de replanificar al 27/12/21. 
Es va informar a usuari 
però, pel que sembla, va haver un malentès i 
esperava que s'anés el dia 20/12/21. 

Servei recuperat. S’estima l’al·legació.  
 
Es constata un incompliment de 
l’obligació de mantenir la  informació 
actualitzada a JANO 
 

29/064/2015 30.12.21 Serveis no 
realitzats 29, 30 i 
31 de desembre.  

30/12/2021  No consta Servei no realitzat per motiu usuari/a .  
 

No es disposa de la informació 
necessària per poder provar el motiu de 
no realització del servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
 

02/114/2018 12.07.21 Servei no 
realitzat el 
12.07.21 

 12.07.2021 No consta Servei no realitzat per motiu usuari/a .  
 

No es disposa de la informació 
necessària per poder provar el motiu de 
no realització del servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
 

14/108/2019 23.07.21 Serveis no 
realitzats fa 2 
mesos 

  No consta 
cap CP ni 
servei 
verificat juliol 
i només 
consta 1 CP 
al juny. 

Servei no realitzat per motiu usuari/a.  No es disposa de la informació 
necessària per poder provar el motiu de 
no realització del servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
 

14/005/2011 26.07.21 Serveis no 
realitzats 
pendents des de 
fa 1 any 

 No consta 
cap CP ni 
verificat al 
juliol 

Servei realitzat. Servei de neteja mensual amb 
incidència puntual el dia 12/7/21 havent informat, 
ofert i recuperat 
servei el 9/8/21. 

Servei no realitzat i no recuperat. Es 
desestima l’al·legació.  
A juliol no hi ha CP ni factura i a JANO 
consta que no hi ha incidencia. El dia 
09/08 tenia servei ordinari planificat, per 
tant no es recupera.  



 

 

NUM. EXP. 
DATA 
QUEIXA 

CONTINGUT 
DATA 
INFORMADA 
EMPRESA 

CP/ 
VERIFICACI
Ó SERVEI * 

OBSERVACIONS CONTRACTISTA 
 

VALORACIÓ 

14/165/2018 26.08.21 Servei no 
realitzat 

26/08/2021 No consta Servei no realitzat per ser dia festiu.  
 

Servei no realitzat degudament justificat.  
S’estima al·legació 

01/001/2015 23.06.21 Servei no 
realitzat 23.06.21 

23/06/2021 No consta Servei no realitzat per motiu usuari/a .  
 

No es disposa de la informació 
necessària per poder provar el motiu de 
no realització del servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de 
l’obligació de mantenir la  informació 
actualitzada a JANO 
 

29/333/2020 20.07.21 Serveis no 
realitzats 

20/07/2021 No consta Servei no realitzat per motiu usuari/a .  
 

No es disposa de la informació 
necessària per poder provar el motiu de 
no realització del servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de 
l’obligació de mantenir la  informació 
actualitzada a JANO 
 

*CP: Control presencial dels serveis realitzats, a través de tecnologia NFC. 
Verificació de servei: verificació manual registrada per part de la coordinadora tècnica de l’empresa que verifica que el servei s’ha realitzat però no s’ha 
realitzat el fitxatge corresponent, justificant el motiu.  



 

 

 
iii. Pel que fa a les 274 hores de servei sense resoldre per absència de personal 

durant el període d’1 de desembre a 23 desembre del lot 5, l’informe d’11 d’abril 
de 2022, transcrit en el cinquè punt de la relació de fets d’aquest informe, detallà 
que d’aquestes 25,5 hores foren registrades amb posterioritat a la data 
d’extracció. Així mateix, es detallaren els expedients relatius als serveis sense 
resoldre dels quals a data de l’informe no figura control de presència ni 
verificació de la realització del servei per part del contractista. 

 
En relació amb això, People Plus Innovation, SL contesta que revisats els 135 

expedients, es pot concloure que 80 serveis sí s’han efectuat, mentre que 55 
no s’han pogut realitzar per motiu extern a l’empresa i 8 no procedia efectuar-
ho al no procedir servei per aquest dia. 

 
Davant de la contestació del contractista, es revisa el següent:  

 
- Les planificacions de serveis, on s’han de registrar les incidències dels serveis 

no resolts per cancel·lació o no acceptació de la proposta del canvi de 
treballadora.  

 

- Si els serveis que informen que s’han realitzat han estat prestats un altra dia 
diferent al planificat i per aquest motiu no consta al control presencial.  

 
A continuació es detallen els serveis referits, les al·legacions del contractista per 

cadascun d’ells i la valoració feta: 
 

 



 

 

CODI SERVEI DATA H. INICI 
H. 

FINALITZACIÓ 
OBSERVACIONS 
CONTRACTISTA 

VALORACIÓ 

147 NETEJA DE LA LLAR  07/12/2021  08:20  10:20 

Canvi treballador/a puntual 
no acceptat per usuari 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar el motiu de no realització 
del servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
No obstant,  es constata un incompliment 
de l’obligació de mantenir la  informació 
actualitzada a JANO. 

147 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  27/12/2021  12:20  13:20 

Canvi treballador/a puntual 
no acceptat per usuari 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar el motiu de no realització 
del servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
No obstant,  es constata un incompliment 
de l’obligació de mantenir la  informació 
actualitzada a JANO. 

652 NETEJA DE LA LLAR  07/12/2021  10:05  12:05 

Incidència puntual - No 
acceptat horari proposat 
per realitzar servei 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar el motiu de no realització 
del servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
No obstant,  es constata un incompliment 
de l’obligació de mantenir la  informació 
actualitzada a JANO. 

711 NETEJA DE LA LLAR  07/12/2021  08:00  10:00 

Incidència puntual - No 
acceptat horari proposat 
per realitzar servei 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar el motiu de no realització 
del servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
No obstant,  es constata un incompliment 
de l’obligació de mantenir la  informació 
actualitzada a JANO. 

829 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  27/12/2021  08:00  09:00 

Servei realitzat i registrat al 
sistema d'informació 

Servei realitzat. S’estima l’al·legació.  
No obstant,  es constata un incompliment 
de l’obligació de mantenir la  informació 
actualitzada a JANO. Registre 04/01/2022. 

848 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  23/12/2021  12:40  14:40 

Incidència puntual - No 
acceptat horari proposat 
per realitzar servei 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar el motiu de no realització 
del servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
No obstant,  es constata un incompliment 
de l’obligació de mantenir la  informació 



 

 

CODI SERVEI DATA H. INICI 
H. 

FINALITZACIÓ 
OBSERVACIONS 
CONTRACTISTA 

VALORACIÓ 

actualitzada a JANO. 

931 NETEJA DE LA LLAR  07/12/2021  10:15  12:15 

Servei realitzat i registrat al 
sistema d'informació. 

Servei realitzat. S’estima l’al·legació.  
No obstant,  es constata un incompliment 
de l’obligació de mantenir la  informació 
actualitzada a JANO. Registre 05/01/2022. 

973 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  27/12/2021  08:00  09:00 

Incidència puntual - No 
acceptat horari proposat 
per realitzar servei 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar el motiu de no realització 
del servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
 

973 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  31/12/2021  08:00  09:00 

Incidència puntual - No 
acceptat horari proposat 
per realitzar servei 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar el motiu de no realització 
del servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  

1018 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  07/12/2021  10:00  11:00 

Incidència puntual - No 
acceptat horari proposat 
per realitzar servei 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar el motiu de no realització 
del servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
No obstant,  es constata un incompliment 
de l’obligació de mantenir la  informació 
actualitzada a JANO. Registre 05/01/2022. 

1018 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  14/12/2021  10:00  11:00 

Servei realitzat i registrat al 
sistema d'informació 

Servei realitzat. S’estima l’al·legació.  
No obstant,  es constata un incompliment 
de l’obligació de mantenir la  informació 
actualitzada a JANO. Registre 05/01/2022. 

1018 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  21/12/2021  10:00  11:00 

Servei realitzat i registrat al 
sistema d'informació 

Servei realitzat. S’estima l’al·legació.  
No obstant,  es constata un incompliment 
de l’obligació de mantenir la  informació 
actualitzada a JANO. Registre 05/01/2022. 

1157 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  27/12/2021  11:20  12:20 

Servei realitzat i registrat al 
sistema d'informació 

Servei realitzat. S’estima l’al·legació.  
No obstant,  es constata un incompliment 
de l’obligació de mantenir la  informació 
actualitzada a JANO. Registre 05/01/2022. 

1229 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  27/12/2021  09:20  10:20 

Servei realitzat i registrat al 
sistema d'informació 

Servei realitzat. S’estima l’al·legació.  
No obstant,  es constata un incompliment 
de l’obligació de mantenir la  informació 
actualitzada a JANO. Suplència registrada 
04/01/2022.  

1272 
CURA DE LA 
PERSONA I LLAR  25/12/2021  19:00  20:00 

Servei realitzat i registrat al 
sistema d'informació 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar la no realització del 



 

 

CODI SERVEI DATA H. INICI 
H. 

FINALITZACIÓ 
OBSERVACIONS 
CONTRACTISTA 

VALORACIÓ 

(TF) servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
 

1272 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  27/12/2021  09:10  10:10 

Servei realitzat i registrat al 
sistema d'informació 

Servei no realitzat. Es desestima 
l’al·legació.  
No consta CP ni realitzat. No facturat (68 
de 73 hores) 

1272 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  28/12/2021  09:10  10:10 

Servei realitzat i registrat al 
sistema d'informació 

Servei no realitzat. Es desestima 
l’al·legació.  
No facturat, no CP ni verificat. Registrat 
12/01/2022. No facturat (68 de 73 hores) 

1272 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  28/12/2021  12:40  13:40 

Servei realitzat i registrat al 
sistema d'informació 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar la no realització del 
servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
No obstant,  es constata un incompliment 
de l’obligació de mantenir la  informació 
actualitzada a JANO. Registre 12/01/2022. 

1272 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  28/12/2021  19:10  20:10 

Servei realitzat i registrat al 
sistema d'informació 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar la no realització del 
servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
 

1272 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  29/12/2021  19:00  20:00 

Servei realitzat i registrat al 
sistema d'informació 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar la no realització del 
servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
 

1272 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  30/12/2021  09:10  10:10 

Servei realitzat i registrat al 
sistema d'informació 

Servei no realitzat. Es desestima 
l’al·legació.  
Ni CP ni verificat ni facturat. Incidència 
registrada conforme no s’ha pogut fer.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Registre 12/01/2022. 

1272 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  30/12/2021  19:00  20:00 

Servei realitzat i registrat al 
sistema 
d'informació 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar la no realització del 
servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 



 

 

CODI SERVEI DATA H. INICI 
H. 

FINALITZACIÓ 
OBSERVACIONS 
CONTRACTISTA 

VALORACIÓ 

S’estima l’al·legació.  
 

1272 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  31/12/2021  09:10  10:10 

Servei realitzat i registrat al 
sistema 
d'informació 

Servei no realitzat. Es desestima 
l’al·legació.  
No consta planificat ni realitzat. No facturat 
(68 de 73 hores) 
  

1272 NETEJA DE LA LLAR  31/12/2021  13:10  15:10 

Incidència puntual - No 
acceptat horari proposat 
per realitzar servei 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar el motiu de la no 
recuperació del servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Registre 12/01/2022. 

1272 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  31/12/2021  19:00  20:00 

Servei realitzat i registrat al 
sistema 
d'informació 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar la no realització del 
servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
 

1344 NETEJA DE LA LLAR  01/12/2021  12:10  14:10 

No hi havia planificat cap 
servei aquest dia. 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar la no realització del 
servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Registre 31/12/2021. 

1390 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  24/12/2021  12:20  14:05 

Servei realitzat i registrat al 
sistema 
d'informació 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar la no realització del 
servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Registre 31/12/2021 

1502 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  29/12/2021  09:10  10:10 

Incidència puntual - No 
acceptat horari proposat 
per realitzar servei 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar la no recuperació del 
servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 



 

 

CODI SERVEI DATA H. INICI 
H. 

FINALITZACIÓ 
OBSERVACIONS 
CONTRACTISTA 

VALORACIÓ 

de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Registre 31/12/2021 

1502 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  31/12/2021  09:10  10:10 

Incidència puntual - No 
acceptat 
horari proposat per realitzar 
servei 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar la no recuperació del 
servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
 

1625 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  27/12/2021  10:20  11:20 

Servei realitzat i registrat al 
sistema 
d'informació 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar la no realització del 
servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Registre 31/12/2021 

1625 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  29/12/2021  10:20  11:20 

Servei realitzat i registrat al 
sistema 
d'informació 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar la no realització del 
servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Registre 31/12/2021 

1625 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  31/12/2021  10:20  11:20 

Servei realitzat i registrat al 
sistema d'informació 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar la no realització del 
servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Incompliment mantenir informació 
actualitzada a JANO 

1630 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  10/12/2021  12:40  14:40 

Servei realitzat i registrat al 
sistema d'informació 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar la no realització del 
servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Registre 04/01/2022 

1639 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  27/12/2021  07:35  08:35 

Servei realitzat i registrat al 
sistema d'informació 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar la no realització del 
servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 



 

 

CODI SERVEI DATA H. INICI 
H. 

FINALITZACIÓ 
OBSERVACIONS 
CONTRACTISTA 

VALORACIÓ 

S’estima l’al·legació.  
 

1684 NETEJA DE LA LLAR  31/12/2021  09:00  11:00 

Incidència puntual - No 
acceptat 
horari proposat per realitzar 
servei 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar la no realització del 
servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Registre 04/01/2022 

1730 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  24/12/2021  15:15  16:15 

Servei realitzat i registrat al 
sistema 
d'informació 

Servei realitzat.  S’estima l’al·legació.  

1757 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  27/12/2021  12:35  13:35 

Servei realitzat i registrat al 
sistema d'informació 

Servei realitzat.  S’estima l’al·legació. 

1757 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  28/12/2021  11:20  12:20 

Servei realitzat i registrat al 
sistema d'informació 

Servei realitzat.  S’estima l’al·legació. 

1757 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  29/12/2021  11:25  12:25 

Servei realitzat i registrat al 
sistema d'informació 

Servei realitzat.  S’estima l’al·legació. 

1757 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  30/12/2021  11:30  12:30 

Servei realitzat i registrat al 
sistema d'informació 

Servei realitzat.  S’estima l’al·legació. 

1757 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  31/12/2021  11:20  12:20 

Servei realitzat i registrat al 
sistema d'informació 

Servei realitzat.  S’estima l’al·legació. 

1850 NETEJA DE LA LLAR  07/12/2021  12:30  15:30 

Servei realitzat i registrat al 
sistema d'informació 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar la no realització del 
servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Registre 04/01/2022 

1850 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  27/12/2021  11:35  12:35 

Incidència puntual - No 
acceptat horari proposat 
per realitzar servei 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar el motiu de la no 
realització del servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
 

1850 CURA DE LA  29/12/2021  12:30  13:30 Servei realitzat i registrat al No es disposa de la informació necessària 



 

 

CODI SERVEI DATA H. INICI 
H. 

FINALITZACIÓ 
OBSERVACIONS 
CONTRACTISTA 

VALORACIÓ 

PERSONA I LLAR 
(TF) 

sistema d'informació per poder provar la no realització del 
servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Registre 31/12/2021 

1850 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  31/12/2021  12:35  13:35 

Servei realitzat i registrat al 
sistema d’informació 

Servei realitzat.  S’estima l’al·legació.  

1917 NETEJA DE LA LLAR  07/12/2021  10:45  12:45 

Servei realitzat i registrat al 
sistema d'informació 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar la no realització del 
servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Suplència registrada 31/12/2021 

1980 NETEJA DE LA LLAR  07/12/2021  12:15  13:45 

No hi havia planificat cap 
servei aquest dia 

Servei recuperat.   S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Registre 31/12/2021 

2036 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  23/12/2021  10:25  11:25 

 
 
 
Incidència puntual - No 
acceptat 
horari proposat per realitzar 
servei 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar el motiu de la no 
realització del servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Registre 04/01/2022 

2036 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  24/12/2021  10:25  11:25 

Incidència puntual - No 
acceptat 
horari proposat per realitzar 
servei 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar el motiu de la no 
realització del servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Registre 04/01/2022. 

2036 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  27/12/2021  10:25  11:25 

Incidència puntual - No 
acceptat horari proposat 
per realitzar servei 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar el motiu de la no 
realització del servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  



 

 

CODI SERVEI DATA H. INICI 
H. 

FINALITZACIÓ 
OBSERVACIONS 
CONTRACTISTA 

VALORACIÓ 

Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Registre 04/01/2022. 

2054 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  14/12/2021  08:00  09:00 

Incidència puntual - No 
acceptat horari proposat 
per realitzar servei 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar el motiu de la no 
realització del servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Registre 05/01/2022. 

2054 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  15/12/2021  08:00  09:00 

Incidència puntual - No 
acceptat horari proposat 
per realitzar servei 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar el motiu de la no 
realització del servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Registre 05/01/2022. 

2054 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  16/12/2021  08:00  09:00 

Incidència puntual - No 
acceptat horari proposat 
per realitzar servei 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar el motiu de la no 
realització del servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Registre 05/01/2022. 

2054 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  17/12/2021  08:00  09:00 

Incidència puntual - No 
acceptat horari proposat 
per realitzar servei 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar el motiu de la no 
realització del servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Registre 05/01/2022. 

2054 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  21/12/2021  08:00  09:00 

Servei realitzat i registrat al 
sistema 
d'informació 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar la no realització del 
servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Suplència registrada 05/01/2022. 



 

 

CODI SERVEI DATA H. INICI 
H. 

FINALITZACIÓ 
OBSERVACIONS 
CONTRACTISTA 

VALORACIÓ 

2054 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  22/12/2021  08:00  09:00 

Servei realitzat i registrat al 
sistema 
d'informació 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar la no realització del 
servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Suplència registrada 05/01/2022. 

2054 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  23/12/2021  08:00  09:00 

Servei realitzat i registrat al 
sistema 
d'informació 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar la no realització del 
servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Suplència registrada 05/01/2022. 

2054 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  24/12/2021  08:00  09:00 

Servei realitzat i registrat al 
sistema 
d'informació 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar la no realització del 
servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Suplència registrada 05/01/2022. 

2054 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  28/12/2021  08:00  09:00 

Servei realitzat i registrat al 
sistema 
d'informació 

No es disposa de la informació necessària 
per poder la no realització del servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Suplència registrada 05/01/2022. 

2054 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  29/12/2021  08:00  09:00 

Servei realitzat i registrat al 
sistema 
d'informació 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar la no realització del 
servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Suplència registrada 05/01/2022. 

2054 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  30/12/2021  08:00  09:00 

Servei realitzat i registrat al 
sistema 
d'informació 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar la no realització del 
servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 



 

 

CODI SERVEI DATA H. INICI 
H. 

FINALITZACIÓ 
OBSERVACIONS 
CONTRACTISTA 

VALORACIÓ 

S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Suplència registrada 05/01/2022. 

2054 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  31/12/2021  08:00  09:00 

Servei realitzat i registrat al 
sistema 
d'informació 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar la no realització del 
servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Suplència registrada 05/01/2022.  

2153 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  27/12/2021  08:00  09:00 

Servei realitzat i registrat al 
sistema 
d'informació 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar la no realització del 
servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Suplència registrada 05/01/2022. 

2153 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  29/12/2021  08:00  09:00 

Servei realitzat i registrat al 
sistema 
d'informació 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar la no realització del 
servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Suplència registrada 05/01/2022. 

2153 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  31/12/2021  08:00  09:00 

Servei realitzat i registrat al 
sistema 
d'informació 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar la no realització del 
servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Suplència registrada 05/01/2022. 

7214 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  07/12/2021  10:00  11:00 

Servei anul·lat per 
l'usuari/familiar 

Servei no realitzat degudament justificat. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Incidència registrada 31/12/2021 

7237 
CURA DE LA 
PERSONA I LLAR  23/12/2021  11:40  12:40 

Servei realitzat i registrat al 
sistema d'informació 

Servei realitzat.  S’estima l’al·legació.  



 

 

CODI SERVEI DATA H. INICI 
H. 

FINALITZACIÓ 
OBSERVACIONS 
CONTRACTISTA 

VALORACIÓ 

(TF) 

7237 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  24/12/2021  12:50  13:50 

Servei realitzat i registrat al 
sistema d'informació 

Servei realitzat.  S’estima l’al·legació. 

7289 NETEJA DE LA LLAR  07/12/2021  09:00  11:00 
No hi havia planificat cap 
servei aquest dia 

Servei realitzat un altre dia. S’estima 
l’al·legació. 

7302 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  24/12/2021  11:30  12:30 

No hi havia planificat cap 
servei aquest dia 

Servei realitzat un altre dia. S’estima 
l’al·legació. 

7315 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  27/12/2021  09:10  10:10 

Servei realitzat i registrat al 
sistema d'informació 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar la no realització del 
servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Suplència registrada 05/01/2022. 

7315 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  30/12/2021  09:10  10:10 

Servei realitzat i registrat al 
sistema 
d'informació 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar la no realització del 
servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Suplència registrada 05/01/2022. 

7377 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  24/12/2021  12:45  14:45 

Servei realitzat i registrat al 
sistema d'informació 

Servei realitzat.  S’estima l’al·legació. 

7433 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  30/12/2021  10:40  12:10 

Incidència puntual - No 
acceptat horari proposat 
per realitzar servei 

Servei no realitzat per causa justificada. 
S’estima l’al·legació. 
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Registre 05/01/2022. 

7442 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  27/12/2021  12:30  14:30 

S'arriba al domicili i no es 
pot fer el servei 

Servei no realitzat per causa justificada. 
S’estima l’al·legació. 
 Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Registre 04/01/2022. 

7443 NETEJA DE LA LLAR  07/12/2021  08:00  10:00 

Incidència puntual - No 
acceptat horari proposat 
per realitzar servei 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar motiu de no recuperació  
del servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
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VALORACIÓ 

Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Registre 05/01/2022. 

7517 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  23/12/2021  08:50  10:50 

Servei realitzat i registrat al 
sistema 
d'informació 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar la no realització del 
servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Suplència registrada 04/01/2022. 

7517 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  24/12/2021  08:50  10:50 

Servei realitzat i registrat al 
sistema 
d'informació 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar la no realització del 
servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Suplència registrada 04/01/2022. 

7517 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  28/12/2021  08:50  10:50 

Incidència puntual - No 
acceptat horari proposat 
per realitzar servei 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar motiu de no recuperació  
del servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Registre 31/12/2021. 

7517 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  29/12/2021  08:50  10:50 

Incidència puntual - No 
acceptat 
horari proposat per realitzar 
servei 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar motiu de no recuperació  
del servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Registre 31/12/2021. 

7517 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  30/12/2021  08:50  10:50 

Servei anul·lat per 
l'usuari/familiar 

Servei no realitzat degudament justificat. 
S’estima l’al·legació.  

7517 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  31/12/2021  08:50  10:50 

Incidència puntual - No 
acceptat 
horari proposat per realitzar 
servei 

Servei no realitzat degudament justificat. 
S’estima l’al·legació. 

7518 CURA DE LA  24/12/2021  12:35  13:35 Servei realitzat i registrat al No es disposa de la informació necessària 
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per poder provar la no realització del 
servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Registre 04/01/2022 

7520 NETEJA DE LA LLAR  10/12/2021  08:30  10:30 
No hi havia planificat cap 
servei aquest dia 

Servei recuperat. S’estima l’al·legació.    

7524 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  23/12/2021  09:15  10:15 

Servei realitzat i registrat al 
sistema d'informació 

Servei realitzat.  S’estima l’al·legació.    

7524 NETEJA DE LA LLAR  23/12/2021  11:00  13:00 

Servei anul·lat per 
l'usuari/familiar 

Servei no realitzat justificat. S’estima 
l’al·legació  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Registre 31/12/2021. 

7532 NETEJA DE LA LLAR  10/12/2021  08:00  10:30 
Servei realitzat i registrat al 
sistema d'informació 

Servei realitzat.  S’estima l’al·legació 

7532 NETEJA DE LA LLAR  17/12/2021  08:00  10:30 

Servei realitzat i registrat al 
sistema 
d'informació 

Servei realitzat. S’estima l’al·legació  

7568 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  31/12/2021  09:10  10:10 

Incidència puntual - No 
acceptat horari proposat 
per realitzar servei 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar el motiu de la no 
recuperar el servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Registre 05/01/2022 

7585 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  28/12/2021  09:15  10:45 

Incidència puntual - No 
acceptat 
horari proposat per realitzar 
servei 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar el motiu de la no 
recuperació del servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Registre 05/01/2022 

7593 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  07/12/2021  10:30  11:30 

Servei anul·lat per 
l'usuari/familiar 

Servei no realitzat justificat. S’estima 
l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Registre 31/12/2021. 
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7593 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  09/12/2021  09:20  10:20 

Servei anul·lat per 
l'usuari/familiar 

Servei no realitzat justificat. S’estima 
l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Registre 31/12/2021. 

7593 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  10/12/2021  10:30  11:30 

Servei anul·lat per 
l'usuari/familiar 

Servei no realitzat justificat. S’estima 
l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Registre 31/12/2021. 

7601 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  23/12/2021  08:00  09:00 

Servei realitzat i registrat al 
sistema d'informació 

Servei realitzat.  S’estima l’al·legació.  

7610 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  03/12/2021  11:20  12:20 

Incidència puntual - No 
acceptat horari proposat 
per realitzar servei 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar el motiu de la no 
recuperació del servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Registre 31/12/2021. 

7753 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  27/12/2021  09:10  10:10 

Servei realitzat i registrat al 
sistema 
d'informació 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar la no realització del 
servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Suplència registrada 05/01/2022 

7753 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  29/12/2021  09:10  10:10 

Servei realitzat i registrat al 
sistema 
d'informació 

Servei facturat. Incompliment mantenir No 
es disposa de la informació necessària per 
poder provar la no realització del servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Suplència registrada 05/01/2022 

7753 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  31/12/2021  11:30  12:30 

Servei realitzat i registrat al 
sistema 
d'informació 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar la no realització del 
servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
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de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Suplència registrada 05/01/2022 

7755 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  27/12/2021  10:10  12:10 

Servei anul·lat per 
l'usuari/familiar 

Servei no realitzat justificat. S’estima 
l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Registre 31/12/2021.  

7783 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  02/12/2021  10:30  12:00 

Servei realitzat i registrat al 
sistema 
d'informació 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar la no realització del 
servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Suplència registrada 04/01/2022 

7783 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  13/12/2021  09:15  10:45 

Servei realitzat i registrat al 
sistema 
d'informació 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar la no realització del 
servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Suplència registrada 05/01/2022 

7789 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  23/12/2021  17:00  18:00 

Servei realitzat i registrat al 
sistema 
d'informació 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar la no realització del 
servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Suplència registrada 05/01/2022 

7789 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  27/12/2021  17:00  18:00 

Servei anul·lat per 
l'usuari/familiar 

Servei no realitzat justificat. S’estima 
l’al·legació.  

7796 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  07/12/2021  11:30  12:30 

Servei realitzat i registrat al 
sistema 
d'informació 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar la no realització del 
servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Suplència registrada 04/01/2022 

7796 CURA DE LA  09/12/2021  10:42  11:42 Servei realitzat i registrat al No es disposa de la informació necessària 
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per poder provar la no realització del 
servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Registre 04/01/2022 

7867 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  23/12/2021  08:00  09:00 

Incidència puntual - No 
acceptat horari proposat 
per realitzar servei 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar el motiu de la no 
realització del servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Registre 31/12/2021.  

7867 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  24/12/2021  08:00  09:00 

Incidència puntual - No 
acceptat horari proposat 
per realitzar servei 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar el motiu de la no 
realització del servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Registre 31/12/2021. 

7867 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  27/12/2021  08:00  09:00 

Servei realitzat i registrat al 
sistema 
d'informació 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar la no realització del 
servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Registre 31/12/2021. 

7902 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  24/12/2021  09:15  10:15 

Servei realitzat i registrat al 
sistema d'informació 

Servei realitzat.  S’estima l’al·legació.  

7905 NETEJA DE LA LLAR  23/12/2021  15:00  17:00 

Servei anul·lat per 
l'usuari/familiar 

Servei no realitzat justificat. S’estima 
l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Registre 31/12/2021. 

7915 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  03/12/2021  12:30  13:30 

Incidència puntual - No 
acceptat 
horari proposat per realitzar 
servei 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar el motiu de la no 
realització del servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 



 

 

CODI SERVEI DATA H. INICI 
H. 

FINALITZACIÓ 
OBSERVACIONS 
CONTRACTISTA 

VALORACIÓ 

S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Registre 31/12/2021 

7917 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  23/12/2021  11:30  12:30 

No hi havia planificat cap 
servei aquest dia 

Servei recuperat. S’estima l’al·legació.   

7917 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  27/12/2021  11:30  12:30 

Servei realitzat i registrat al 
sistema 
d'informació 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar la no realització del 
servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Suplència registrada 04/01/2022. 

7920 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  03/12/2021  10:20  11:20 

Servei anul·lat per 
l'usuari/familiar 

Servei no realitzat justificat. S’estima 
l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Incidència registrada el 31/12/2021 

7925 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  27/12/2021  12:30  13:30 

Servei realitzat i registrat al 
sistema 
d'informació 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar la no realització del 
servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Suplència registrada 05/01/2022. 

7925 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  29/12/2021  11:30  12:30 

Servei realitzat i registrat al 
sistema 
d'informació 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar la no realització del 
servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Suplència registrada 05/01/2022. 

7925 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  31/12/2021  12:30  13:30 

Servei realitzat i registrat al 
sistema 
d'informació 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar la no realització del 
servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 



 

 

CODI SERVEI DATA H. INICI 
H. 

FINALITZACIÓ 
OBSERVACIONS 
CONTRACTISTA 

VALORACIÓ 

JANO. Suplència registrada 05/01/2022. 

7935 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  27/12/2021  12:40  13:40 

No hi havia planificat cap 
servei 
aquest dia 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar la no realització del 
servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Registre 05/01/2022. 

7935 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  31/12/2021  14:00  15:00 

Servei realitzat i registrat al 
sistema 
d'informació 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar la no realització del 
servei.  
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Registre 05/01/2022. 

7972 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  07/12/2021  08:00  09:00 

Incidència puntual - No 
acceptat horari proposat 
per realitzar servei 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar el motiu de no recuperar 
el servei.   
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Registre 31/12/2021. 

7978 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  23/12/2021  08:00  09:00 

Servei realitzat i registrat al 
sistema d'informació 

Servei realitzat.  S’estima l’al·legació.  

7978 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  24/12/2021  08:00  09:00 

Servei realitzat i registrat al 
sistema d'informació 

Servei realitzat.  S’estima l’al·legació. 

7987 NETEJA DE LA LLAR  13/12/2021  08:30  11:30 
Servei realitzat i registrat al 
sistema d'informació 

Servei realitzat.  S’estima l’al·legació. 

7996 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  07/12/2021  09:00  10:00 

La família/usuari renúncia 
al servei 

Servei no realitzat justificat.  S’estima 
l’al·legació. 
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Registre 31/12/2021. 

8006 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  23/12/2021  13:00  14:00 

Servei realitzat i registrat al 
sistema d'informació 

Servei realitzat.  S’estima l’al·legació. 

8006 
CURA DE LA 
PERSONA I LLAR  24/12/2021  13:00  14:00 

Servei realitzat i registrat al 
sistema d'informació 

Servei realitzat.  S’estima l’al·legació. 



 

 

CODI SERVEI DATA H. INICI 
H. 

FINALITZACIÓ 
OBSERVACIONS 
CONTRACTISTA 

VALORACIÓ 

(TF) 

8030 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  07/12/2021  10:15  12:15 

Incidència puntual - No 
acceptat horari proposat 
per realitzar servei 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar el motiu de no recuperar 
el servei.   
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Registre 31/12/2021. 

8036 NETEJA DE LA LLAR  22/12/2021  09:00  11:00 

Servei anul·lat per 
l'usuari/familiar 

Servei anul·lat. S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Registre 31/12/2021. 

8040 NETEJA DE LA LLAR  09/12/2021  12:15  14:15 
No hi havia planificat cap 
servei aquest dia 

Servei no realitzat justificat. S’estima 
l’al·legació 

8040 NETEJA DE LA LLAR  16/12/2021  12:15  14:15 
Servei realitzat i registrat al 
sistema d'informació 

Servei realitzat.   S’estima l’al·legació 

8066 NETEJA DE LA LLAR  07/12/2021  09:00  11:00 

Incidència puntual - No 
acceptat horari proposat 
per realitzar servei 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar el motiu de no recuperar 
el servei.   
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. NO Registre incidència.  

8076 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  17/12/2021  09:10  10:10 

Servei realitzat i registrat al 
sistema 
d'informació 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar la no realització del 
servei.   
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Registre 05/01/2022.  

8078 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  14/12/2021  13:00  14:00 

Servei realitzat i registrat al 
sistema 
d'informació 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar la no realització del 
servei.   
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Registre 05/01/2022. 

8092 
CURA DE LA 
PERSONA I LLAR  07/12/2021  12:45  13:45 

Servei realitzat i registrat al 
sistema 

No es disposa de la informació necessària 
per poder provar la no realització del 



 

 

CODI SERVEI DATA H. INICI 
H. 

FINALITZACIÓ 
OBSERVACIONS 
CONTRACTISTA 

VALORACIÓ 

(TF) d'informació servei.   
No es pot penalitzar per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
Es constata un incompliment de l’obligació 
de mantenir la  informació actualitzada a 
JANO. Registre 04/01/2022. 

8162 

CURA DE LA 
PERSONA I LLAR 
(TF)  24/12/2021  08:20  09:20 

Servei realitzat i registrat al 
sistema d'informació 

Servei realitzat.   S’estima l’al·legació 

 
 

 



 

 

 
e) En relació amb l’incompliment de comunicar al Consell Comarcal qualsevol 

incidència que afecti el normal funcionament del servei i mantenir la 
informació actualitzada a Jano Sociales:  

 
i. En l’informe d’11 de gener de 2022, transcrit en el primer punt de la relació de 

fets d’aquest informe, s’exposa que el contractista no manté actualitzades les 
dades i incidències de serveis al sistema d'informació.   

 
Les incidències dels serveis són comunicades al Consell Comarcal a través de 

queixes, sense que amb anterioritat a la queixa hagi hagut comunicació per 
part de l’empresa.  

 
People Plus Innovation, SL al·lega indefensió perquè no disposa de les dades 

especifiques dels expedients i serveis referits. A més, exposa que ha sol·licitat 
sincronitzar les dades dels sistemes JANO del Consell Comarcal amb el 
sistema JANO que ha adquirit l’empresa.  

 
En l’informe d’11 d’abril de 2022, transcrit en el cinquè punt de la relació de fets 

d’aquest informe, i en relació amb aquest punt, s’exposa el següent:  
 

EXPEDIENT Data queixa Contingut 

Data 
informada 
empresa Canal  

13/101/2016 12.01.2021  Servei NO realitzat   12/01/2021  Correu electrònic 

13/149/2019 
21.07.21. 

Serveis no realitzats 19.07 i 
21.07.21.  21/07/2021 Correu electrònic 

14/256/2020 21.07.21.  Serveis no realitzats 8.07.21.  21/07/2021  Correu electrònic 

14/032/2010 21.07.21.  Servei no realitzat 21.07.21.  21/07/2021 Correu electrònic 

14/044/2016 20.07.21.  
Serveis no realitzats setmana 
anterior.  20/07/2021  Correu electrònic 

29/086/2018 20.07.21  Serveis no realitzats.  20.07.2021 Correu electrònic 

14/027/2015 23.07.21 Serveis no realitzats.  23/07/2021   Correu electrònic 

14/026/2014 27.07.21.  Servei no realitzat el juliol.  27/07/2021 Correu electrònic 

29/064/2015 
02/08/2021 

Serveis sense realitzar 15, 22 
i 29 de juliol.  02/08/2021 Correu electrònic 

14/127/2018 
15.07.21. 

Serveis no realitzats setmana 
del 5 al 9 de juliol. 15/07/2021  Correu electrònic 

34/385/2020 06.09.2021. Servei no realitzat 30.08.21.  06/09/2021 Correu electrònic 

01/013/2016 
02/09/2021 

Servei no realitzat 
02/09/2021  02/09/2021 Correu electrònic 

39/010/2021 22/07/2021 Serveis no realitzats  22/07/2021 Correu electrònic 

06/074/2017 08/07/2021 
Servei no realitzat setmana 
anterior.  

08/07/2021  Correu electrònic 

22/059/2019 23.07.21 Servei no realitzat el 20.07.  23.07.2021 Correu electrònic 

06/042/2016 22/07/2021 Servei no realitzat.  22/07/2021 Correu electrònic 

29/104/2018 
14/09/2021 

Serveis no realitzats 02.09.21 
i 08.04.21.  14/09/2021 Correu electrònic 

14/058/2018 14.07.21 Serveis no realitzats.  14/07/2021  Correu electrònic 

34/003/2008 18/10/2021 Serveis no realitzats  18/10/2021 Correu electrònic 

29/104/2018 22/11/2021 Serveis no realitzats 22/11/2021 Correu electrònic 

06/019/2016 
25/11/2021 

Servei no realitzat 23, 24, 25 i 
26.11.  25/11/2021 Correu electrònic 

29/523/2021 23/11/2021 Serveis no realitzats  25/11/2021  Correu electrònic 

07/541/2021 
13/12/2021 

Serveis no realitzats des de 
fa 1 mes. No s’estan fent les 
hores que corresponen.  13/12/2021  Correu electrònic 

29/304/2018 15/12/2021 Servei no realitzat 09.12.21.  15/12/2021 Correu electrònic 

18/088/2017 
20/12/2021 

Servei no realitzat no 
comunicat 20/12/2021   

18/070/2018 22/12/2021 3 serveis no realitzats.  22/12/2021  Correu electrònic 

06/500/2021 
23/12/2021 

Servei no realitzat el 
21.12.21.  

23/12/2021 
(SSB)  Correu electrònic 

13/535/2021 27/12/2021 Servei no realitzat. NO AVÍS 27/12/2021 Correu electrònic 

07/014/2008 
28/12/2021 

Serveis no realitzats 20 i 
27/12 i 31.12.21.   28/12/2021 Correu electrònic  

29/004/2019 28/12/2021 4 Serveis sense realitzar.  28/12/2021  Correu electrònic 

22/024/2016 28/12/2021 Serveis no realitzats 20, 22 i 28/12/2021   Correu electrònic 



 

 

24 de desembre 

33/020/2015 29/12/2021 Servei no realitzat.  29/12/2021 Correu electrònic 

14/026/2014 20.12.2021 Servei no realitzat.  20/12/2021 Correu electrònic 

29/064/2015 
30.12.21 

Serveis no realitzats 29, 30 i 
31 de desembre.  30/12/2021  Correu electrònic 

02/114/2018 12.07.21 Servei no realitzat el 12.07.21  12.07.2021  Correu electrònic 

14/108/2019 
23.07.21 

Serveis no realitzats fa 2 
mesos   Correu electrònic 

14/005/2011 
26.07.21 

Serveis no realitzats 
pendents des de fa 1 any 

 
Correu electrònic 

14/165/2018 26.08.21 Servei no realitzat 26/08/2021 Correu electrònic 

01/001/2015 23.06.21 Servei no realitzat 23.06.21 23/06/2021 Correu electrònic 

29/333/2020 20.07.21 Serveis no realitzats 20/07/2021 Correu electrònic 

 
A continuació es detallen les al·legacions del contractista per cadascun dels serveis i la 
valoració que en faig com a responsable del contracte: 



 

 

NUM. EXP 
DATA 

QUEIXA CONTINGUT OBSERVACIONS CONTRACTISTA VALORACIÓ 

13/101/2016 

12.01.2021  Servei NO realitzat  

Les dades van estar 
registrades al 
sistema durant la 
gestió de la 
incidència. 

No s’estima l’al·legació. 
 
Incidència no registrada a JANO.  
 

13/149/2019 

21.07.21. 
Serveis no realitzats 19.07 i 
21.07.21.  

Les dades van estar 
registrades al 
sistema durant la 
gestió de la 
incidència 

No s’estima l’al·legació. 
 
Incidència no registrada a JANO- del dia 
21/07. Dades no actualitzades a JANO 

14/256/2020 21.07.21.  

Serveis no realitzats 8.07.21.  

Les dades van estar 
registrades al 
sistema durant la 
gestió de la 
incidència 

No s’estima l’al·legació. 
 
Incidència registrada a JANO el dia 
31/08/2021. Dades no actualitzades a 
JANO 

14/032/2010 21.07.21.  

Servei no realitzat 21.07.21.  

Les dades van estar 
registrades al 
sistema durant la 
gestió de la 
incidència 

No s’incompleix. S’estima al·legació.  

14/044/2016 20.07.21.  
Serveis no realitzats setmana 
anterior.  

Les dades van estar 
registrades al 
sistema durant la 
gestió de la 
incidència 

No s’estima l’al·legació. 
 
Incidència registrada a JANO el dia 
22/04/2022. Dades no actualitzades a 
JANO 

29/086/2018 20.07.21  

Serveis no realitzats.  

Les dades van estar 
registrades al 
sistema durant la 
gestió de la 
incidència 

No s’incompleix. S’estima al·legació 

14/027/2015 

23.07.21 Serveis no realitzats.  

Les dades van estar 
registrades al 
sistema durant la 
gestió de la 
incidència 

No s’estima l’al·legació. 
 
Incidència registrada a JANO el dia 
22/04/2022. Dades no actualitzades a 
JANO 

14/026/2014 

27.07.21.  Servei no realitzat el juliol.  

Les dades van estar 
registrades al 
sistema durant la 
gestió de la 
incidència 

No s’estima l’al·legació. 
 
Incidència registrada a JANO el dia 
22/04/2022. Dades no actualitzades a 
JANO. 

29/064/2015 
02/08/2021 

Serveis sense realitzar 15, 22 i 
29 de juliol.  

Les dades van estar 
registrades al 
sistema durant la 

No s’estima l’al·legació. 
 
Incidència registrada a JANO el dia 



 

 

gestió de la 
incidència 

05/08/2021. Dades no actualitzades a 
JANO. 

14/127/2018 

15.07.21. 
Serveis no realitzats setmana del 
5 al 9 de juliol. 

Les dades van estar 
registrades al 
sistema durant la 
gestió de la 
incidència 

No s’estima l’al·legació. 
 
Incidència registrada a JANO el dia 
22/04/2022. Dades no actualitzades a 
JANO. 

34/385/2020 

06.09.2021. Servei no realitzat 30.08.21.  

Les dades van estar 
registrades al 
sistema durant la 
gestió de la 
incidència 

No s’estima l’al·legació. 
 
Incidència registrada a JANO el dia 
07/09/2021. Dades no actualitzades a 
JANO. 

01/013/2016 

02/09/2021 Servei no realitzat 02/09/2021  

Les dades van estar 
registrades al 
sistema durant la 
gestió de la 
incidència 

No s’estima l’al·legació. 
 
Incidència registrada a JANO el dia 
26/11/2021.  Dades no actualitzades a 
JANO 

39/010/2021 

22/07/2021 Serveis no realitzats  

Les dades van estar 
registrades al 
sistema durant la 
gestió de la 
incidència 

No s’estima l’al·legació. 
 
Incidència registrada a JANO el dia 
15/09/2021.  Dades no actualitzades a 
JANO 

06/074/2017 08/07/2021 
Servei no realitzat setmana 
anterior.  

Les dades van estar 
registrades al 
sistema durant la 
gestió de la 
incidència 

No s’estima l’al·legació. 
 
Incidència registrada a JANO el dia 
13/09/2021. Dades no actualitzades a 
JANO 

22/059/2019 

23.07.21 Servei no realitzat el 20.07.  

Les dades van estar 
registrades al 
sistema durant la 
gestió de la 
incidència 

No s’estima l’al·legació. 
 
Incidència registrada a JANO el dia 
10/09/2021.  Dades no actualitzades a 
JANO 

06/042/2016 

22/07/2021 Servei no realitzat.  

Les dades van estar 
registrades al 
sistema durant la 
gestió de la 
incidència 

No s’estima l’al·legació. 
 
Incidència registrada a JANO el dia 
30/07/2021.  Dades no actualitzades a 
JANO 

29/104/2018 

14/09/2021 
Serveis no realitzats 02.09.21 i 
08.04.21.  

Les dades van estar 
registrades al 
sistema durant la 
gestió de la 
incidència 

No s’estima l’al·legació. 
 
Incidència registrada a JANO el dia 
30/09/2021.   Dades no actualitzades a 
JANO 

14/058/2018 
14.07.21 Serveis no realitzats.  

Les dades van estar 
registrades al 
sistema durant la 

No s’estima l’al·legació. 
Incidència no registrada. Dades no 
actualitzades a JANO 



 

 

gestió de la 
incidència 

34/003/2008 

18/10/2021 Serveis no realitzats  

Les dades van estar 
registrades al 
sistema durant la 
gestió de la 
incidència 

No s’estima l’al·legació. 
Incidència no registrada. Dades no 
actualitzades a JANO 

29/104/2018 

22/11/2021 Serveis no realitzats 

Les dades van estar 
registrades al 
sistema durant la 
gestió de la 
incidència 

No s’estima l’al·legació. 
 
Incidència 15/11 registrada a JANO el dia 
17/11/2021. Dades no actualitzades a 
JANO 

06/019/2016 

25/11/2021 
Servei no realitzat 23, 24, 25 i 
26.11.  

Les dades van estar 
registrades al 
sistema durant la 
gestió de la 
incidència 

No s’estima l’al·legació. 
 
Incidència registrada a JANO el dia 
26/04/2022.   Dades no actualitzades a 
JANO 

29/523/2021 

23/11/2021 Serveis no realitzats  

Les dades van estar 
registrades al 
sistema durant la 
gestió de la 
incidència 

No s’estima l’al·legació. 
 
Incidència registrada a JANO el dia 
26/04/2022.   Dades no actualitzades a 
JANO 

07/541/2021 

13/12/2021 

Serveis no realitzats des de fa 1 
mes. No s’estan fent les hores 
que corresponen.  

Les dades van estar 
registrades al 
sistema durant la 
gestió de la 
incidència 

No s’estima l’al·legació. 
 
Incidència registrada a JANO el dia 
12/01/2022. Dades no actualitzades a 
JANO 

29/304/2018 

15/12/2021 Servei no realitzat 09.12.21.  

Les dades van estar 
registrades al 
sistema durant la 
gestió de la 
incidència 

No s’incompleix. S’estima al·legació 

18/088/2017 

20/12/2021 Servei no realitzat no comunicat 

Les dades van estar 
registrades al 
sistema durant la 
gestió de la 
incidència 

No s’estima l’al·legació. 
 
Incidència registrada a JANO el dia 
12/01/2022. Dades no actualitzades a 
JANO 

18/070/2018 

22/12/2021 3 serveis no realitzats.  

Les dades van estar 
registrades al 
sistema durant la 
gestió de la 
incidència 

No s’estima l’al·legació. 
 
Incidència registrada a JANO el dia 
31/12/2021. Dades no actualitzades a 
JANO 

06/500/2021 
23/12/2021 Servei no realitzat el 21.12.21.  

Les dades van estar 
registrades al 
sistema durant la 

No s’estima l’al·legació. 
 
Incidència registrada a JANO el dia 



 

 

gestió de la 
incidència 

31/12/2021. Dades no actualitzades a 
JANO 

13/535/2021 

27/12/2021 Servei no realitzat. NO AVÍS 

Les dades van estar 
registrades al 
sistema durant la 
gestió de la 
incidència 

No s’estima l’al·legació. 
 
No hi ha Incidència registrada a JANO- . 
Dades no actualitzades a JANO 
 

07/014/2008 

28/12/2021 
Serveis no realitzats 20 i 27/12 i 
31.12.21.  

Les dades van estar 
registrades al 
sistema durant la 
gestió de la 
incidència 

No s’estima l’al·legació. 
 
Incidència registrada a JANO el dia 
12/01/2022. Dades no actualitzades a 
JANO 

29/004/2019 

28/12/2021 4 Serveis sense realitzar.  

Les dades van estar 
registrades al 
sistema durant la 
gestió de la 
incidència 

No s’estima l’al·legació. 
 
Incidència registrada a JANO el dia 
13/01/2022. Dades no actualitzades a 
JANO 

22/024/2016 

28/12/2021 
Serveis no realitzats 20, 22 i 24 
de desembre 

Les dades van estar 
registrades al 
sistema durant la 
gestió de la 
incidència 

No s’estima l’al·legació. 
 
Incidència registrada a JANO- el 
contingut registrat no correspon amb 
l’al·legació.  

33/020/2015 

29/12/2021 Servei no realitzat.  

Les dades van estar 
registrades al 
sistema durant la 
gestió de la 
incidència 

No s’estima l’al·legació. 
 
Incidència registrada a JANO- el 
contingut registrat no correspon amb 
l’al·legació. Registre 12/01/2022. 

14/026/2014 

20.12.2021 Servei no realitzat.  

Les dades van estar 
registrades al 
sistema durant la 
gestió de la 
incidència 

No s’estima l’al·legació. 
 
Incidència registrada a JANO el dia 
12/01/2022. Dades no actualitzades a 
JANO 

29/064/2015 

30.12.21 
Serveis no realitzats 29, 30 i 31 
de desembre.  

Les dades van estar 
registrades al 
sistema durant la 
gestió de la 
incidència 

No s’estima l’al·legació. 
 
Incidència registrada a JANO el dia 
13/01/2022. Dades no actualitzades a 
JANO 

02/114/2018 

12.07.21 Servei no realitzat el 12.07.21 

Les dades van estar 
registrades al 
sistema durant la 
gestió de la 
incidència 

 No s’estima l’al·legació. 
 
Incidència registrada a JANO- el 
contingut registrat no correspon amb 
l’al·legació. 

14/108/2019 
23.07.21 Serveis no realitzats fa 2 mesos 

Les dades van estar 
registrades al 
sistema durant la 

No s’estima l’al·legació. 
 
Incidència registrada a JANO- el 



 

 

gestió de la 
incidència 

contingut registrat no correspon amb 
l’al·legació. 

14/005/2011 

26.07.21 
Serveis no realitzats pendents 
des de fa 1 any 

Les dades van estar 
registrades al 
sistema durant la 
gestió de la 
incidència 

No s’estima l’al·legació. 
 
Incidència registrada a JANO- el 
contingut registrat no correspon amb 
l’al·legació. 

14/165/2018 

26.08.21 Servei no realitzat 

Les dades van estar 
registrades al 
sistema durant la 
gestió de la 
incidència 

No s’incompleix. S’estima al·legació 

01/001/2015 

23.06.21 Servei no realitzat 23.06.21 

Les dades van estar 
registrades al 
sistema durant la 
gestió de la 
incidència 

No s’estima l’al·legació. 
 
Incidència registrada a JANO- el 
contingut registrat no correspon amb 
l’al·legació. 

29/333/2020 

20.07.21 Serveis no realitzats 

Les dades van estar 
registrades al 
sistema durant la 
gestió de la 
incidència 

No s’estima l’al·legació. 
 
Incidència registrada a JANO- el 
contingut registrat no correspon amb 
l’al·legació. 



 
 
 

 

 
 

 
 
 
ii. En l’informe d’11 de gener de 2022, transcrit en el primer punt de la relació de fets 

d’aquest informe, s’exposa que el contractista  no manté actualitzades les dades i 
incidències de serveis al sistema d'informació.   
 

People Plus Innovation, SL al·lega indefensió perquè no disposa de les dades especifiques 
dels expedients i serveis referits. A més, exposa que ha sol·licitat sincronitzar les dades 
dels sistemes JANO del Consell Comarcal amb el sistema JANO que ha adquirit 
l’empresa.  

 
En l’informe d’11 d’abril de 2022, transcrit en el cinquè punt de la relació de fets d’aquest 

informe, i en relació amb aquest punt, s’exposa els serveis els expedients relatius als 
serveis sense resoldre, dels quals es va registrar al sistema d’informació la realització del 
servei posteriorment a la data que es va fer l’informe de l’expedient de penalització. 
 

Codi Data H. inici H. finalització Durada Motiu - personal 
Data actualització 
JANO 

807  13/12/2021  09:30  11:30 2,00 Absència de personal 31/12/2021 

829  01/12/2021  10:05  12:05 2,00 Absència de personal 31/12/2021 

829  27/12/2021  08:00  09:00 1,00 Absència de personal 04/01/2022 

1018  14/12/2021  10:00  11:00 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

1018  21/12/2021  10:00  11:00 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

1018  28/12/2021  10:00  11:00 1,00 Absència de personal 27.12.2021 

1219  03/12/2021  11:30  13:30 2,00 Absència de personal 31.12.2021 

1229  23/12/2021  09:20  10:20 1,00 Absència de personal 04.01.2022 

1229  24/12/2021  09:20  10:20 1,00 Absència de personal 04.01.2022 

1229  27/12/2021  09:20  10:20 1,00 Absència de personal 04.01.2022 

1307  07/12/2021  11:05  12:05 1,00 Absència de personal 31.12.2021 

1390  07/12/2021  12:00  13:45 1,75 Absència de personal 05.01.2022 

1390  24/12/2021  12:20  14:05 1,75 Absència de personal 05.01.2022 

1630  10/12/2021  12:40  14:40 2,00 Absència de personal 04.01.2022 

1751  15/12/2021  08:00  09:00 1,00 Absència de personal 31.12.2021 

1850  07/12/2021  12:30  15:30 3,00 Absència de personal 04.01.2022 

1850  29/12/2021  12:30  13:30 1,00 Absència de personal 31.12.2021 

1850  31/12/2021  12:35  13:35 1,00 Absència de personal 31.12.2021 

7214  07/12/2021  10:00  11:00 1,00 Absència de personal 31.12.2021 

7216  02/12/2021  12:45  14:45 2,00 Absència de personal 31.12.2021 

7315  27/12/2021  09:10  10:10 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

7315  30/12/2021  09:10  10:10 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

8076  07/12/2021  10:15  14:15 4,00 Absència de personal 05.01.2022 

8076  17/12/2021  09:10  10:10 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

 
People Plus Innovation, SL al·lega que aquests serveis s’han realitzat amb suplència i 
que aquestes han estat registrades correctament, durant el temps de la incidència i que 
en un servei no s’ha realitzat però ha estat degudament registrat.  
 



 
 
 

 

 
 

People Plus Innovations, SL. informa que el contracte exposa que la data referida com a 
data d'actualització a Jano va ser la darrera actualització derivada de revisions prèvia 
generació factura. 

 
En relació amb això, cal dir que aquests serveis no consten actualment com a serveis 
sense resoldre, però han estat informats a JANO amb posterioritat.  
 
El contractista ha de gestionar el servei d’ajuda a domicili mitjançant el sistema 
d’informació i de gestió informatitzada que determini el Consell Comarcal restant obligat 
a adaptar, si és necessari, la prestació del servei objecte d’aquest contracte als 
requeriments tècnics que s’escaiguin. El Consell Comarcal utilitza el sistema d’informació 
i de gestió informatitzada Jano Sociales per la gestió del servei d’ajuda a domicili, 
software privat desenvolupat per EMR software.  

 
En cas de voler dur a terme integracions entre aplicatius, és responsabilitat del contractista 

desenvolupar els connectors necessaris tot seguint els requeriments d'EMR, i cobrir els 
costos econòmics que en puguin resultar. 

 
El contractista ha d’introduir a Jano Sociales la informació requerida pel Consell Comarcal 

en relació a personal, suplències, planificació, serveis i incidències, entre altres que sigui 
necessari per a fer el seguiment i avaluació del servei i del contracte. 
 

Es proposa desestimar l’al·legació presentada pel contractista.  
 

Per això, PROPOSO:  
 
1. Estimar l’al·legació formulada per People Plus Innovation, SL, amb NIF B64907975 en relació 

amb l’incompliment de no avís i comunicació a les persones usuàries d'incidències o alteracions 
de servei, pels motius que consten en el punt 9 a) de la relació de fets d’aquest informe.  

 
2. Estimar l’al·legació formulada per People Plus Innovation, SL, amb NIF B64907975 en relació 

amb l’incompliment de serveis no iniciats, pels motius que consten en el punt 9 b) de la relació de 
fets d’aquest informe. 
 

3. Resoldre l’al·legació formulada per People Plus Innovation, SL, amb NIF B64907975 en relació 
amb l’incompliment de demora en l’inici de serveis, d’acord amb el que consta en el punt 9 c) de 
la relació de fets d’aquest informe.  
 

4. Resoldre les al·legacions formulades per People Plus Innovation, SL, amb NIF B64907975, en 
relació amb l’incompliment de serveis no realitzats pel que fa a les queixes dels serveis no 
realitzats, en el sentit que consta en el punt 9 d) apartat ii. de la relació de fets d’aquest informe, 
pels motius que s’hi exposen.  
 

5. Resoldre les al·legacions formulades per People Plus Innovation, SL, amb NIF B64907975 en 
relació amb l’incompliment de serveis no realitzats pel que fa a hores de servei sense resoldre 
per absència de personal, en el sentit que consta en el punt 9 d) apartat iii. de la relació de fets 
d’aquest informe, pels motius que s’hi exposen.  
 

6. Resoldre les al·legacions formulades per People Plus Innovation, SL, amb NIF B64907975 en 
relació amb l’incompliment de comunicar al Consell Comarcal qualsevol incidència que afecti el 
normal funcionament del servei i mantenir la informació actualitzada a Jano Sociales, pels motius 
que consten en el punt 9 e)  apartats i. i ii. de la relació de fets d’aquest informe.  

 
7. Imposar a People Plus Innovation, SL, amb NIF B64907975, les penalitats per incompliment del 

contracte del servei d’ajuda a domicili corresponent al lot 5, formalitzat el 19 d’agost del 2020, 
d’acord amb el detall següent: 

 



 
 
 

 

 
 

 
Identificació de 
l’incompliment del 
contractista   

Clàusules dels plecs infringides Qualificació de la 
penalitat 

Import de la 
penalitat 
 

Incompliment en 
relació amb serveis 
no realitzats 

PPT, clàusula 8 a)  
 

Prestar el servei amb la continuïtat i la 
regularitat establerta. En cas d’extinció del 
contracte, el contractista ha de prestar el 
servei fins que un altre es faci càrrec de la 
seva gestió. 

 
PPT, clàusula 8 z) iii 

 
El contractista és el responsable del seu 
personal i el coordinarà i l’organitzarà de tal 
manera que el contracte es compleixi 
correctament. El canvi de personal del 
contractista no podrà tenir com a 
conseqüència el menysteniment o el 
desistiment de cap de les funcions que li 
corresponen ni de les habilitats del seu 
personal per prestar el contracte. El 
contractista ha de prestar el servei contractat 
en tots els seus termes i proveir les vacants 
que es puguin produir per malaltia, absència, 
vacances o qualsevol altra causa. 

 
PPT, clàusula 13.1 f) 

 
Prendre les mesures adequades per evitar 
interrupcions o demores en el servei. 

 
PPT, clàusula 17.2  

 
El contractista ha de garantir la màxima 
estabilitat del personal que presta el servei, 
per tal de minimitzar els perjudicis que canvis 
i substitucions poden suposar per a les 
persones usuàries. El contractista ha de 
cobrir les absències del seu personal per 
vacances o altres eventualitats. En el cas de 
malaltia, el termini màxim per efectuar la 
substitució és de 24 hores. En cas de 
substitució, el contractista facilitarà a la 
treballadora substituta les dades del cas i tota 
la informació necessària per tal de garantir el 
pla d’atenció establert. En qualsevol cas, el 
canvi per suplència, per vacances o per 
necessitats del servei, no eximeix de la 
realització de les prestacions encomanades 
pel Consell Comarcal. 
 

Greu (clàusula 45.2.2 
del PCAP) 

6.943,25 euros 

Incompliment de 
comunicar al Consell 
Comarcal qualsevol 
incidència que afecti 
el normal 
funcionament del 
servei i mantenir la 
informació 
actualitzada a Jano 
Sociales 

PPT, clàusula 16.4  
 
El contractista ha d’introduir a Jano Sociales 
la informacio requerida pel Consell Comarcal 
en relació a personal, suplències, planificació, 
serveis i incidències, entre altres que sigui 
necessàri per a fer el seguiment i avaluació 
del servei i del contracte. 
 
Les dades han d’estar en tot moment 
actualitzades.  És obligació esencial del 

Molt greu (clàusula 
45.2.2.1 lletra o) i q) 
del PCAP).  
 

- L’incompliment de 
la clàusula 13a i/o 
16a del Plec de 
prescripcions 
tècniques. 
 

13.886,50 €  
 



 
 
 

 

 
 

contractista fer ús del programa Jano 
Sociales, o del programa o sistema 
d’informació que designi el Consell Comarcal, 
per a la gestió del servei i emplenar-ne tots 
els camps i mantenir-los completament 
actualitzats en temps real sense demores, 
llacunes, mancances ni falsedats. 
 
PCAP, clausula 39. 1.r) 
 
Fer ús del programa Jano Sociales, o del 
programa o sistema d’informació que designi 
el Consell Comarcal, per a la gestió del servei 
i emplenar-ne tots els camps i mantenir-los 
completament actualitzats en temps real 
sense demores, llacunes, mancances ni 
falsedats 
 

- L’incompliment de 
qualsevol de les 
obligacions 
essencials 
prescrites a la 
clàusula 39.1 
d’aquest Plec tret 
que tinguin 
qualsevol altra 
qualificació o 
penalitat prescrita 
ad hoc en aquest 
Plec o en el Plec 
de prescripcions 
tècniques. 

 
 

 
“ 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 189 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de contractes del sector 

públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en 
endavant la LCSP, que determina que els contractes s’han de complir a tenor de les 
seves clàusules, sens perjudici de les prerrogatives establertes per la legislació en favor 
de les administracions públiques. 
 

2. Els articles 192 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en 
allò que fa referència a les penalitats.  
 

3. El plec de clàusules administratives particulars que regula el contracte per a la prestació 
del servei d’ajuda a domicili en diversos municipis del Vallès Oriental corresponent al lot 
5, en especial les clàusules 45, 46 i 47 que regulen les penalitats del contracte. 
 

4. El plec de prescripcions tècniques que regeix el contracte per a la prestació del servei 
d’ajuda a domicili en diversos municipis del Vallès Oriental corresponent al lot 5. 
 

5. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
 

6. La disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i la 
clàusula 47 del plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte per a 
la prestació del servei d’ajuda a domicili en diversos municipis del Vallès Oriental 
corresponent al lot 5, pel que fa a la competència del Ple per imposar les penalitats com 
a òrgan de contractació. 

 
 
Per això, PROPOSO al Ple que acordi: 
 



 
 
 

 

 
 

1. Estimar l’al·legació formulada per People Plus Innovation, SL, amb NIF B64907975 en 
relació amb l’incompliment de no avís i comunicació a les persones usuàries 
d'incidències o alteracions de servei, pels motius que consten en el punt 9 a) de la 
relació de fets d’aquest informe.  

 
2. Estimar l’al·legació formulada per People Plus Innovation, SL, amb NIF B64907975 en 

relació amb l’incompliment de serveis no iniciats, pels motius que consten en el punt 9 b) 
de la relació de fets d’aquest informe. 

 
3. Resoldre l’al·legació formulada per People Plus Innovation, SL, amb NIF B64907975 en 

relació amb l’incompliment de demora en l’inici de serveis, d’acord amb el que consta en 
el punt 9 c) de la relació de fets d’aquest informe.  

 
4. Resoldre les al·legacions formulades per People Plus Innovation, SL, amb NIF 

B64907975, en relació amb l’incompliment de serveis no realitzats pel que fa a les 
queixes dels serveis no realitzats, en el sentit que consta en el punt 9 d) apartat ii. de la 
relació de fets d’aquest informe, pels motius que s’hi exposen.  
 

5. Resoldre les al·legacions formulades per People Plus Innovation, SL, amb NIF 
B64907975 en relació amb l’incompliment de serveis no realitzats pel que fa a hores de 
servei sense resoldre per absència de personal, en el sentit que consta en el punt 9 d) 
apartat iii. de la relació de fets d’aquest informe, pels motius que s’hi exposen.  
 

6. Resoldre les al·legacions formulades per People Plus Innovation, SL, amb NIF 
B64907975 en relació amb l’incompliment de comunicar al Consell Comarcal qualsevol 
incidència que afecti el normal funcionament del servei i mantenir la informació 
actualitzada a Jano Sociales, pels motius que consten en el punt 9 e)  apartats i. i ii. de 
la relació de fets d’aquest informe.  

 
7. Imposar a People Plus Innovation, SL, amb NIF B64907975, les penalitats per 

incompliment del contracte del servei d’ajuda a domicili corresponent al lot 5, formalitzat 
el 19 d’agost del 2020, d’acord amb el detall següent: 

 
Identificació de 
l’incompliment del 
contractista   

Clàusules dels plecs infringides Qualificació de la 
penalitat 

Import de la 
penalitat 
 

Incompliment en 
relació amb serveis 
no realitzats 

PPT, clàusula 8 a)  
 

Prestar el servei amb la continuïtat i la 
regularitat establerta. En cas d’extinció del 
contracte, el contractista ha de prestar el 
servei fins que un altre es faci càrrec de la 
seva gestió. 

 
PPT, clàusula 8 z) iii 

 
El contractista és el responsable del seu 
personal i el coordinarà i l’organitzarà de tal 
manera que el contracte es compleixi 
correctament. El canvi de personal del 
contractista no podrà tenir com a 
conseqüència el menysteniment o el 
desistiment de cap de les funcions que li 
corresponen ni de les habilitats del seu 
personal per prestar el contracte. El 
contractista ha de prestar el servei contractat 

Greu (clàusula 45.2.2 
del PCAP) 

6.943,25 euros 



 
 
 

 

 
 

en tots els seus termes i proveir les vacants 
que es puguin produir per malaltia, absència, 
vacances o qualsevol altra causa. 

 
PPT, clàusula 13.1 f) 

 
Prendre les mesures adequades per evitar 
interrupcions o demores en el servei. 

 
PPT, clàusula 17.2  

 
El contractista ha de garantir la màxima 
estabilitat del personal que presta el servei, 
per tal de minimitzar els perjudicis que canvis 
i substitucions poden suposar per a les 
persones usuàries. El contractista ha de 
cobrir les absències del seu personal per 
vacances o altres eventualitats. En el cas de 
malaltia, el termini màxim per efectuar la 
substitució és de 24 hores. En cas de 
substitució, el contractista facilitarà a la 
treballadora substituta les dades del cas i tota 
la informació necessària per tal de garantir el 
pla d’atenció establert. En qualsevol cas, el 
canvi per suplència, per vacances o per 
necessitats del servei, no eximeix de la 
realització de les prestacions encomanades 
pel Consell Comarcal. 

 

Incompliment de 
comunicar al Consell 
Comarcal qualsevol 
incidència que afecti 
el normal 
funcionament del 
servei i mantenir la 
informació 
actualitzada a Jano 
Sociales 

PPT, clàusula 16.4  
 
El contractista ha d’introduir a Jano Sociales 
la informacio requerida pel Consell Comarcal 
en relació a personal, suplències, planificació, 
serveis i incidències, entre altres que sigui 
necessàri per a fer el seguiment i avaluació 
del servei i del contracte. 
 
Les dades han d’estar en tot moment 
actualitzades.  És obligació esencial del 
contractista fer ús del programa Jano 
Sociales, o del programa o sistema 
d’informació que designi el Consell Comarcal, 
per a la gestió del servei i emplenar-ne tots 
els camps i mantenir-los completament 
actualitzats en temps real sense demores, 
llacunes, mancances ni falsedats. 
 
PCAP, clausula 39. 1.r) 
 
Fer ús del programa Jano Sociales, o del 
programa o sistema d’informació que designi 
el Consell Comarcal, per a la gestió del servei 
i emplenar-ne tots els camps i mantenir-los 
completament actualitzats en temps real 
sense demores, llacunes, mancances ni 
falsedats 
 

Molt greu (clàusula 
45.2.2.1 lletra o) i q) 
del PCAP).  
 
- L’incompliment de 

la clàusula 13a i/o 
16a del Plec de 
prescripcions 
tècniques. 
 

- L’incompliment de 
qualsevol de les 
obligacions 
essencials 
prescrites a la 
clàusula 39.1 
d’aquest Plec tret 
que tinguin 
qualsevol altra 
qualificació o 
penalitat prescrita 
ad hoc en aquest 
Plec o en el Plec 
de prescripcions 
tècniques. 

 
 

13.886,50 €  
 

 
8. Deduir dels pagaments que el Consell Comarcal tingui pendents d’abonar al contractista 

l’import total de les penalitats imposades en el punt precedent. En cas que no existeixin 
quantitats pendents de pagament o que aquestes quantitats siguin insuficients, es 
podran fer efectives les penalitats contra la garantia definitiva constituïda pel contractista, 



 
 
 

 

 
 

i si amb aquesta encara no s’arribés al muntant de la penalització imposada es pot 
reclamar per la via administrativa de constrenyiment per considerar-se ingrés de dret 
públic. 

 
9. Notificar aquest acord a People Plus Innovation, SL, NIF número B-64907975 i a l’entitat 

avalista Banco Santander, SA, amb NIF A-39000013.   
 

10. Traslladar aquest acord a la Tresoreria del Consell Comarcal.” 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 54.55 de la videoacta. 
 
El senyor Marc Candela i Callado 
 
Nosaltres hem votat a favor, entenem que s’han de resoldre per interès del Consell 
Comarcal, però ens preocupa el fet que estiguem ressolent tantes al·legacions de serveis 
del consell importants com son aquests, i que per tant s’han de resoldre, però ens preocupa 
el fet de que haguem arribat aquí i, per tant, la reflexió i on tenim la preocupació és amb 
quins mètodes tenim dins el Consell Comarcal perquè això no ens torni a passar, que per 
tant totes les licitacions d’aquests serveis a partir d’ara si s’estan corregint els plecs, no sé 
on està exactament, en tot cas això és el que preguntem, on hi ha la problemàtica perquè 
haguem acabat adjudicant aquests serveis amb aquest dèficit de servei i alhora si s’està 
corregint i si tenim detectat perquè ens passa, per tant en aquest sentit és d’un sentit ampli 
la pregunta, però sí que tenim la sensació que realment amb aquestes tipologies de serveis 
estem patint i estem tenint problemàtiques, si tenim detectat el problema i com ho pensem 
resoldre. 
 
El president 
 
Detectat el problema el tenim i per això avui estem resolent, si més no la consellera ens ho 
acabarà d’aclarir. 
 
La senyora Roser Colomé Soler 
 
Bé, com bé ha dit el president, el problema el tenim detectat, és evident que no és només un 
problema d’un municipi, sinó que ha afectat a més d’un municipi, tenim detectats també 
quins son els problemes que repetidament han vingut especialment en aquests mesos, i els 
mecanismes que tenim son els que fem servir, és a dir, és una empresa com vostè sap que 
està licitada i sota la nostra potestat el que podem fer és obrir expedient, sancionar el que 
considerem oportú, no és tant si és un tema de redacció del plec de clàusules, sinó és més 
aviat un tema d’activitat o d’acció de la pròpia empresa. Per tant, tot el que està a les nostres 
mans, i a partir de la infinitat de queixes que ens han fet arribat, ja ho ha vist, en més d’un  
lot, per tant ha sigut una situació continuada amb la pròpia empresa, tant bon punt hem 
tingut coneixement hem actuat com a Consell. 
 
El senyor Marc Candela i Callado 
 
Potser no m’he explicat bé, no em referia a l’objecte de la queixa, és a dir, a l’incompliment 
que ha tingut l’empresa sinó entenc que és com faig jo a casa meva, al meu ajuntament, 
quan tinc problemes amb una concessió analitzo els plecs o quin mètode de seguiment 
podem tindre perquè això no ens acabi de passar, on volia posar el focus és en això, no 
estic dient que estiguin malament els plecs, estic dient que si s’està fent un seguiment 
perquè potser hi ha alguna cosa que ens permeti estar-hi més a sobre o tindre més facilitat 



 
 
 

 

 
 

d’estar-hi a sobre, o que no es presentin segons quines empreses que després 
incompleixen, malgrat després puguin estar la mar de bé, la meva pregunta anava per aquí. 
 
La senyora Roser Colomé Soler 
 
D’acord, el seguiment hi ha sigut, continua sent i serà durant tot el procediment. 
 
El president 
 
Penso que queda clar, això està licitat pels ajuntaments, nosaltres demanem col·laboració 
als ajuntaments quan no funciona, com diu la consellera, el seguiment ha de fer-lo també a 
part dels serveis del Consell Comarcal des de PSI el fan també els propis ajuntaments i per 
això son aquests mètodes. Si hi hagués infraccions que arribessin a poder anul·lar el 
contracte, també les aplicaríem, però penso que com a tots els ajuntaments, aquí som molts 
alcaldes que sabem que és molt difícil sino compleixen com pots resoldre un contracte. 
Queda clar com diu la consellera com ha anat tot. Passem a votar. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 28 vots a favor de, per part del Grup Comarcal Partit dels 
Socialistes de Catalunya - CP, els senyors i les senyores Emilio Cordero Soria, Eva Maria 
Díaz Medina, 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, Eduard Vallhonesta Alarcon i Àlex Valiente Almazan; per 
part del Grup Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores 
Marc Candela i Callado, Núria Carné i Navarro, Anna Cella i Navarro, Assia Cherdal i 
Roukha, Joan Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomás, Imma Ortega i Martí i Marina 
Planellas i Alegre; per part del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts), els senyors i les 
senyores Gemma Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, Raül Garcia Ramírez, Joan Daví 
Mayol, 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 CUP Vallès Oriental – Alternativa Municipalista, el senyor Luís Toral Ortega. 
I les 2 abstencions de, per part del Grup Comarcal Ciutadans, la senyora Susana Barroso 
Valverde i el senyor Manuel Losada Seivane. 
 
 
8. Moció que reclama una solució definitiva per a l’Escola d’educació especial Can 
Vila 
 
Llegida la moció, que és la que segueix: 
 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
L’Escola Municipal d’Educació Especial Can Vila de Mollet del Vallès és un exemple arreu 
de Catalunya pel que fa a la seva qualitat educativa en l’àmbit de l’educació especial en 
l’etapa obligatòria. Un projecte innovador i de llarg recorregut, construït durant dècades pels 
seus professionals docents. 
 
L’escola de Can Vila forma part de l’Institut municipal de Serveis als Discapacitats (IMSD), 
un organisme autònom local constituït per l’Ajuntament de Mollet del Vallès, que té per 
objectius la promoció i prestació de serveis a les persones amb discapacitat, el tractament 
multidisciplinari de les seves capacitats, l’assessorament a les seves famílies i la integració 
social i laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual. L’IMSD gestiona tres centres 
més: el CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç), el Centre 



 
 
 

 

 
 

Ocupacional del Bosc i el Taller Alborada, oferint així un servei integral a les persones amb 
discapacitat. 
 
L’Escola neix el 1971 com a Àngel de la Guarda, i inicialment la gestiona un Patronat amb 
participació de l’Ajuntament de Mollet del Vallès. El 1979 es trasllada a l’escola a la ubicació 
actual a Can Vila, que abans era una casa de colònies, a través d’una cessió pactada amb 
el llavors propietari dels terrenys, el Ministerio de Fomento, arran de l’expropiació de Gallecs 
que s’havia produït uns anys abans. Amb la cessió l’Ajuntament es va comprometre a 
mantenir i conservar la propietat i a no construir-hi. Posteriorment els terrenys van passar a 
ser de l’INCASOL, amb qui l’Ajuntament de Mollet passaria va signar les cessions posteriors 
dels terrenys i les edificacions en els mateixos termes.  
 
L’any 1988 l’antic Patronat es transforma en l’Institut Municipal de Serveis als Discapacitats 
Psíquics, actual Institut Municipal de Serveis als Discapacitats, que assumeix la gestió de 
l’Escola de Can Vila. Des del 2017 l’escola forma part de la Xarxa d’Escoles Municipals 
d’Educació especial, sota el paraigües de la Diputació de Barcelona, juntament amb 8 
centres municipals més de la província ubicats a Badalona, Granollers, Gavà, Cornellà de 
Llobregat i Terrassa. 
 
L’any 2001 i 2015, donades les necessitats creixents de matrícula del centre, el 
Departament d’Educació va impulsar primer la construcció de dos edificis “provisionals” als 
espais que fins llavors ocupava la piscina de Can Vila, i posteriorment de mòduls 
prefabricats al pati del centre. Això va suposar un increment fins als 120 primer i fins el 160 
alumnes aproximats actuals del centre, els quals provenen de 24 municipis diferents, 
corresponents a 3 comarques diferents. En paraules del mateix Departament, es tracta d’un 
centre intermunicipal. 
 
Al mes de març del 2022 els greus problemes estructurals detectats uns anys abans 
s’acceleren i apareixen unes greus esquerdes que fan perillar la integritat dels mòduls 
“provisionals” instal·lats pel Departament d’Educació l’any 2002 i que obliguen a que aquests 
dos edificis estiguin clausurats des de l’1 de juliol de 2022.  
 
Els dos edificis clausurats donen servei aproximadament a uns 70 alumnes, corresponents 
als departaments de secundària i habilitats (de 13 a 21 anys). Però l’afectació és per al 
conjunt de l’Escola, ja que també hi ha ubicats serveis comuns com la secretaria, l’aula de 
música, fisioteràpia, logopèdia, entre d’altres. 
 
Cal una intervenció d’urgència, doncs, que garanteixi la continuïtat del projecte de Can Vila a 
la seva ubicació actual, ja que és un referent com a projecte educatiu d’èxit gràcies a l’esforç 
i dedicació de tota la comunitat educativa, i és important per al manteniment de la qualitat 
educativa que es mantingui en l’espai actual. 
 
Hi ha una clara discrepància entre l’Ajuntament de Mollet del Vallès i el Departament 
d’Educació sobre qui ha d’assumir la inversió, i l’Ajuntament de Mollet del Vallès ha decidit 
presentar un contenciós administratiu amb mesures cautelaríssimes, perquè sigui un jutge 
qui determini quina administració té la competència d’aquesta inversió. Mentrestant 
l’Ajuntament ha iniciat els tràmits d’urgència per instal·lar uns mòduls prefabricats a l’Escola 
que suposin una solució provisional per a iniciar el proper curs, a l’espera de la necessària 
inversió definitiva. 
 
Aquesta incertesa sobre el futur del projecte de l’Escola de Can Vila ha generat una lògica 
alarma i angoixa en tota la comunitat educativa que hi participa, que s’ha mobilitzat per exigir 



 
 
 

 

 
 

solucions que garanteixin la continuïtat del projecte i la seva qualitat. És obligació de totes 
les administracions treballar de forma lleial i coordinada per oferir solucions viables a curt i 
llarg termini que donin seguretat i estabilitat a la comunitat educativa de Can Vila. 
 
Alhora és evident que més enllà de la solució provisional per al proper curs, cal una solució 
definitiva que permeti la construcció d’un nou edifici, així com que aclareixi competències i 
responsabilitats i que asseguri el sosteniment econòmic del projecte. Per això cal entomar 
aquest debat amb la participació de tota la comunitat educativa de l’EEE de Can Vila i el 
Departament d’Educació, estudiant totes les possibilitats i arribant a un consens que permeti 
la preservació del projecte. Una proposta de solució consensuada on s’hauran d’implicar 
totes les administracions afectades, sobretot el departament d’Educació, però també la resta 
d’administracions locals afectades, fent-se corresponsables de la viabilitat de la proposta. 
 
Per tot això, el Ple del Consell Comarcal ACORDA:  
 
1. Mostrar el suport a tota la comunitat educativa de l’Escola Can Vila en la seva lluita per 

una educació de qualitat i unes instal·lacions dignes on els i les alumnes puguin 
desenvolupar el seu itinerari educatiu obligatori. 

 
2. Treballar amb la comunitat educativa de l’Escola Can Vila i el Departament d’Educació 

de la Generalitat de Catalunya per obtenir una proposta consensuada de futur que 
aclareixi la gestió i la titularitat del centre, que en garanteixi la qualitat i la continuïtat, i 
que n’asseguri la sostenibilitat econòmica, consensuant-la i implicant també la resta 
d’administracions afectades, començant pel Departament d’Educació.  

 
3. Reclamar al Departament d’Educació que s’impliqui per tal de garantir la construcció d’un 

nou edifici per a l’Escola, que finalitzi més de 20 anys d’instal·lacions provisionals al 
recinte educatiu. 

 
4. Recolzar la via de la negociació i la cooperació en defensa dels interessos de la totalitat 

de l'alumnat de  l'Escola de Can Vila i dels interessos generals de la ciutat de Mollet i 
sempre dins de la lleialtat institucional. 

 
5. Treballar amb l'empresa pública INCASOL per la regularització a nivell patrimonial de la 

utilització de les instal·lacions de Can Vila 
 

6. Traslladar aquests acords a l’AMPA de l’Escola Can Vila, a tots els Ajuntaments amb 
alumnat del seu municipi a Can Vila i al Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya.” 

 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 1.00.57 de la videoacta. 
 
El president 
 
No sé si hi ha alguna paraula. 
 
El senyor Luís Toral Ortega 
 
La CUP votarà a favor, com a impulsors subsidiaris que som de la moció, simplement volem 
deixar constància que estem estorats que una entitat com aquesta que fa la feina que fa per 
la comarca amb discapacitats, o habilitats especials, a aquestes alçades estigui tant en 
precari i s’hagin de fer mocions per reclamar que puguin continuar amb la seva feina, i 



 
 
 

 

 
 

també agrair al grup d’Esquerra Republicana i al grup Socialista que s’hagin posat d’acord i 
s’hagi fet una moció conjunta i ens haguem evitat aquesta dicotomia de voto una, l’altre o les 
dues, gràcies. 
 
El senyor Manuel Losada Seivane 
 
En línia amb el que deia el company Luís de que els grups s’hagin posat d’acord, també ens 
hem afegit a aquesta moció que és tan necessària i que no tindria que haver arribat, però al 
final les situacions son les situacions i a veure si la solució va cap endavant. 
 
El senyor Jordi Manils Tavio 
 
Com que els grups d’Esquerra i del Partit Socialista s’han posat d’acord amb aquesta moció, 
nosaltres la recolzarem i per tant m’estalviaré la part de valorar qui ha fet què i qui no ha fet 
què durant els darrers anys per arribar a aquesta situació, me l’estalviaré pel bé del consens 
que s’ha aconseguit. En qualsevol cas crec que és trist que haguem arribat a aquesta 
situació, sigui responsabilitat de qui sigui, és trist que l’escola de Can Vila hagi arribat a 
aquesta situació i que avui haguem de mostrar, com hem fet durant les últimes setmanes 
crec que tots els grups polítics el nostre suport als alumnes, a les alumnes, a les famílies, a 
la comunitat educativa de Can Vila, tothom crec que ha estat unànime mostrar suport a la 
comunitat del Can Vila però ha hagut de passar una cosa molt greu, que és que 
amenacessin amb que 70 alumnes s’anessin al carrer perquè tots mostréssim el nostre 
suport. Crec que això és mereixedor d’una autocrítica de tots els que estem aquí i de totes 
les administracions que poden tenir responsabilitat amb aquest assumpte. I per últim un 
desig, que és que aquesta solució provisional sigui provisional i hi hagi una solució definitiva 
que la substitueixi i que aquesta solució provisional arribi a temps, perquè si arriba dos 
mesos tard no ajuda, no se si teniu coneixement del que significa per 70 alumnes amb 
transtorn autista cambiar de centre 3 vegades, és inacceptable. I com que no volem que 
passin aquestes coses, cal que les solucions arribin a temps per l’inici de curs, aquest és el 
nostre desig. 
 
El senyor Raül Garcia Ramírez 
 
Bona tarda, agraïr l’esforç dels grups d’arribar a un consens en un tema tan delicat, perquè 
estem parlant dels més vulnerables i la discrepància és bona però davant els vulnerables els 
grups polítics l’han d’amagar el màxim i anar a la una, en un cas, ara ens trobem Can Vila, 
però crec que com a país i parlant del que ens toca, com a comarca i municipis, amb els 
centres d’educació especial tenim un repte per trobar l’encaix legal i jurídic perquè sabeu 
que no és la primera vegada que tenim problemes amb un aspecte d’aquest tipus, 
competencial, etc., cada cop és més complicat amb arquitectura legal des dels municipis 
arribar a resoldre aquestes deficiències, per tant crec que això ens ha de servir també per 
impulsar un debat que va més enllà de la nostra comarca, és cert, però que ha de permetre 
de trobar l’encaix a centres tan importants perquè tenen persones tan vulnerables en aquest 
encaix. Al final el que ha passat a Can Vila és fruit d’aquest desordre que no hem sapigut 
gestionar tots plegats, perquè tots hem tingut alguna responsabilitat o altra. Per tant celebrar 
el consens i l’esforç i l’autocrítica, perquè al final tots segur que tenim una part de culpabilitat 
però alhora hem de ser promotors de les solucions i evidentment donar suport a la comunitat 
educativa de Can Vila per la feina que fan, i esperem que això doni impuls a encesa i una 
millora de la qualitat educativa, a nivell intern però també que les condicions amb què 
treballen siguin les òptimes. 
 
La senyora Marialluïsa Ferré Garcia 



 
 
 

 

 
 

 
En primer lloc, congratular-nos de poder arribar a aquest acord i pel tema del greu problema 
del centre Can Vila, és un problema que ens solidaritzem i recolzem des de tots els grups. 
Però sense voler tirar endarrere, on estan les culpes o no, el que sí hem de constatar és que 
el problema és greu, son uns mòduls afectats per unes esquerdes que van ser instal·lats 
l’any 2001-2002, de manera provisional, i 20 anys després estem parlant del problema. Què 
vol dir això? Vol dir que la provisionalitat es va convertir en definitiu, i això crec que no pot 
tornar a passar, perquè hem de fer un toc d’atenció en aquesta qüestió. Crec que, com han 
dit altres portaveus, que s’ha de mirar el present i el futur i sobretot hem de mirar quin és el 
col·lectiu afectat. Afectats son tots, però el col·lectiu que en principi havien plantejat des del 
departament de poder traslladar fins que no hi hagués una solució definitiva son 70 nens i 
nenes, i adolescents que estan entre 13 i 28 anys, alumnes de secundària i habilitats. La 
solució no és que no es vulgui fer, és que és inviable, és a dir, qualsevol que parla amb els 
professionals que es dediquen a l’educació especial sap que no és possible. Només us diré 
tres coses perquè comprenem tots que és inviable, i ja se que aquí no s’ha plantejat però sí 
es va plantejar com a solució passar aquests 70 nens a Can Bosc. Una és una cosa que diu 
la pròpia moció, que son nens amb un perfil que si els treus del seu entorn, els perjudiques 
greument, perquè els trenques la seva seguretat fins i tot en casos més greus, els pots crear 
un transtorn psicològic. La segona és que els espais era impossible, em parlaven que per 
traslladar aquest col·lectiu d’un 70 alumnes necessitaven com a mínim entre 14-15 aules i 
espais, cosa que no existia. La tercera és que el material que s’havia de traslladar és 
impossible. I crec que una de les coses més importants que ens ha de fer pensar, adaptar 
aquest col·lectiu en un altre espai no és una qüestió que es pugui fer immediatament, 
necessita d’una planificació, d’una pedagogia, d’un treball previ no només entre els alumnes 
d’un i altre centre, sinó sobretot també entre els professionals. Per tant la solució no era 
viable i la moció és lògic i recull d’una manera sistematitzada que per preservar la qualitat 
del projecte i l’interés dels alumnes, han de quedar-se provisionalment en la pròpia escola. 
Pensem que, alguns portaveus ja ho heu apuntat, mirant cap el debat vol dir buscar 
solucions que evitin situacions greus com aquestes i poder-les preveure, i per això les 
administracions han de cooperar, des de la lleialtat però també assumint cadascuna la seva 
responsabilitat que no és la mateixa, i per tant aquest és el camí, i aprofito per posar sobre 
la taula una reflexió, quelcom que el portaveu de Junts ja ha apuntat. Nosaltres tenim a la 
comarca dues escoles d’educació especial, crec que son dos bens preuats que hem de 
mimar i preservar i que li hem de demanar a les administracions, però sobretot a la més 
competent, que ho preservi i que prevegui, vostès saben que des del 2015 no tenen un 
conveni que els finacii adequadament les seves necessitats. Segurament s’ha de repensar 
els projectes educatius de les escoles especials, segurament s’ha de veure que els seus 
instruments de gestió s’han de complementar de manera que totes les administracions que 
tenen quelcom a dir hi siguin presents, segurament hi ha una sèrie de canvis que juntament 
amb tota la comunitat educativa s’ha de plantejar, però jo volia aprofitar aquest moment per, 
evidentment, parlem del que és central que és el problema de Can Vila i les solucions 
immediates i definitives que s’han de adoptar, però també que pensem que en la cartera 
hem de tenir aquest altre treball que és el que us deia, prendre totes les mesures per 
preservar, per mimar les escoles d’educació especial i a nosaltres ens pertoca la nostra 
comarca.  
 
La senyora Marina Planellas i Alegre 
 
Bona tarda, jo faré una reflexió una mica més llarga, avui portem aquesta moció molt 
consensuada per la problemàtica que estàvem comentant, sorgida a la ciutat de Mollet i en 
conseqüència també amb afectacions a d’altres poblacions. Sobretot però, per les famílies 
dels infants  i els professionals que hi treballen dia a dia, que han patit de primerà mà el 



 
 
 

 

 
 

neguit de no saber si podrien reprendre del curs aquest setembre. Com bé saben i s’ha 
comentat, l’Escola d’educació especial Can Vila de Mollet del Vallès, de titularitat municipal, 
acull a més d’un centenar d’alumnes des dels 3 fins els 21 anys, de diferents poblacions de 
la comarca i compta amb tot tipus de personal educatiu. L’any 2002 i 2015, donades les 
necessitats creixents de matrícula del centre, el Departament d’Educacó va impulsar primer 
la construcció de dos edificis provisionals als espais que fins llavors ocupava la piscina de 
Can Vila i posteriorment dos mòduls prefabricats al pati del centre, edificis provisionals amb 
una dècada de vigència que hi porten uns quants anys més. És doncs quelcom que es podia 
preveure, els problemes estructurals de l’edifici van ser detectats com a mínim al 2017, però 
quan ha estat alarmant és fa uns pocs mesos. De ben segur que el fet que sigui un centre 
municipal fa que tingui un caràcter únic i que sigui un projecte pel qual no només ens podem 
sentir orgulloses les molletanes sinó totes les persones de la comarca. Però és cert que el 
fet de tenir la titularitat des de la localitat provoca també un seguit de responsabilitats que cal 
també assumir. En aquest sentit, l’ajuntament de Mollet és el responsable legal a tots els 
efectes del manteniment i les inversions en els edificis, per aclarir el que s’ha comentat 
sobre la solució que en primera instància va plantejar el departament, solució que no era 
gens viable tampoc per nosaltres. Aquest seguiment no ha estat l’òptim, sinó no haguéssim 
arribat on som ara. Malgrat aquest fet, aquest text que avui es presenta ha estat treballat 
pels portaveus dels grups municipals d’Ara Mollet Esquerra Més i del PSC de Mollet amb 
l’objectiu de poder arribar a un consens total en el ple que vam celebrar el darrer dilluns. 
Malauradament no va ser així, perquè el grup socialista reclamava com a base el punt de 
suport a les mesures legals empreses per part de l’Ajuntament de Mollet en contra del 
Departament d’Educació com a essencial en la moció, fet que no compartim nosaltres 
tampoc, d’acord amb el que ha comentat en el punt anterior el conseller Manils, que no és 
bo enfrentar-nos entre administracions. A més tampoc no van acceptar l’acord de 
regularitzar la cessió dels terrenys amb l’INCASOL sense massa bé saber per què. Per altra 
banda, però, celebrem que des dels grups comarcals haguem acordat la moció tal i com 
havia estat redactada per ampliar consensos, perquè el més important de tot plegat és que 
puguem deixar enrera els interessos polítics i es pugui treballar de manera conjunta en una 
solució, vetllant així doncs pel màxim interés dels i les alumnes d’aquesta escola, així com 
de les seves famílies i de tota la comunitat educativa que en forma part, fent-ho en un acte 
de responsabilitat compartida. I és per això que des del Grup Comarcal d’Esquerra també 
plantegem sobre la taula el debat i l’oportunitat que seria que Can Vila adoptés el model 
d’èxit, també, que representa el Centre d’educació especial Montserrat Montero, esdevenint 
escola de titularitat comarcal per a poder establir convenis amb tots els ajuntaments 
afectats, mantenint així l’esència però optimitzant-ne la gestió. Ara el que necessitem son 
solucions a més llarg termini, més definitives, no podem accepar més solucions exprés per 
tapar els forats que tenim, no més barracons, no més edificis precaris, més diàleg i més 
solucions permanents, la comunitat de Can Vila s’ho mereix, i en aquest sentit m’agradaria 
comentar que després d’haver escoltat totes les intervencions que m’han precedit i ja que 
tots els grups comarcals hi estem d’acord demanaríem si pot ser que en els plenaris de les 
poblacions que encara no s’han celebrat en aquest ple de juliol es plantegés de presentar 
aquesta moció consensuada que hem portat avui perquè així les poblacions puguem arribar 
també al màxim consens possible. 
 
El president 
 
Han quedat clares les posicions de tots els grups, passem a votar-la. 
 
El ple aprova la moció per unanimitat dels 30 membres presents, essent 33 de dret i 33 de 
fet. 
 



 
 
 

 

 
 

 
II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 1.23.48 de la videoacta. 
 
1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2022PRES000280, de 20 de maig, al 
2022PRES000379, de 14 de juliol. 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de Presidència del 
2022PRES000280, de 20 de maig, al 2022PRES000379, de 14 de juliol. 
 
2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2022GER000801, de 20 de maig, al 
2022GER001209, de 14 de juliol. 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de Gerència del 
2022GER000801, de 20 de maig, al 2022GER001209, de 14 de juliol. 
 
INTERVENCIÓ 
 
3. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost corresponent al primer trimestre 
de 2022. 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, de l’informe següent: 
 
“INFORME INTERVENCIÓ  
 
DONAR COMPTE AL PLE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL 
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL CORRESPONENT AL PRIMER 
TRIMESTRE DE 2022 
 
ANTECEDENTS DE FET  
 
Atès que ha transcorregut el primer trimestre de l'any 2022, cal donar compte al Ple de 
l’estat d’execució del pressupost vigent i dels moviments de la Tresoreria produïts durant 
aquest període de temps. 
 
 
FONAMENTS DE DRET  
 

 L’article 207 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), estableix que la intervenció 
de l’entitat local ha de remetre al Ple, per conducte de la seva Presidència, informació de 
l’execució del pressupost i del moviment de la tresoreria, en els terminis i amb la 
periodicitat que el Ple estableixi.  

 Les regles 52 i 53 de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la 
Instrucció del model normal de comptabilitat local (ICAL) estableixen l’elaboració i el 
contingut mínim de la informació periòdica que s’ha de remetre al Ple.  

 L’Article 7 de les Bases del pressupost del Consell Comarcal. 
 
Tenint en compte la normativa esmentada, cal donar compte al Ple en la periodicitat que el 
mateix Ple determini  de l’estat d’execució del pressupost  amb el grau de detall que tot 
seguit s’especifica:  



 
 
 

 

 
 

 
a) Estat d’execució del pressupost de despeses de l’exercici corrent, per cada aplicació 

pressupostària. 

  

b) Estat d’execució del pressupost d’ingressos de l’exercici corrent, per cada aplicació 
pressupostària. 

 
c) Els moviments i la situació de la tresoreria.  

 
 
S’annexa a la present proposta la informació i tot seguit, s’efectua detall resum de les dades 
pressupostàries: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Despesa: 

 
I. Resum general per capítol EXERCICI CORRENT 

 

CAP DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS Crèdits inicials
Modificacions de 

crèdit

Crèdits totals 

consignats

Obligacions 

reconegudes

  % OBLIG./PRESS. 

TOTAL

Pagaments 

realitzats

   % 

PAGAMENTS/OBLIG.

Pendent 

pagament
Estat d'execució

1 DESPESES DE PERSONAL 8.744.961,90    58.444,01       8.803.405,91    1.720.110,14  19,54% 1.717.035,52       99,82% 3.074,62 7.083.295,77  

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 7.560.278,36    3.870,71         7.564.149,07    1.076.486,88  14,23% 1.073.456,96       99,72% 3.029,92 6.487.662,19  

3 DESPESES FINANCERES 31.200,00         -                   31.200,00         5.312,98         17,03% 5.312,98              100,00% 0,00 25.887,02       

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 11.137.336,31  27.806,24       11.165.142,55  1.777.997,90  15,92% 1.777.997,90       100,00% 0,00 9.387.144,65  

5 FONS DE CONTINGÈNCIA 125.050,00       -                   125.050,00       -                   0,00% -                        0,00% 0,00 125.050,00     

6 INVERSIONS REALS 4.100,00           -                   4.100,00           -                   0,00% -                        0,00% 0,00 4.100,00         

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 -                   

8 ACTIUS FINANCERS 20.000,00         -                   20.000,00         8.388,88         41,94% 8.388,88              0,00% 0,00 11.611,12       

9 PASSIUS FINANCERS 100,00              -                   100,00              -                   0,00% -                        0,00% 0,00 100,00            

Suma tota l  despeses 27.623.026,57 90.120,96 27.713.147,53 4.588.296,78 1,09 4.582.192,24 99,87% 6.104,54 23.124.850,75  
 

II. Resum EXERCICIS TANCATS 
 

CONCEPTE IMPORT %

Pendent de pagar a inici 01/01/2022 11.280.383,31                  

Rectificacions 169.011,06 -                       

Total obligacions 11.111.372,25                  

Pagament realitzats 1.769.648,87                     15,93%

Pendent de pagar a final de 31/03/2022 9.341.723,38                     84,07%  
 
 
 

Ingrés: 

 
I. Resum general per capítol EXERCICI CORRENT: 

 



 
 
 

 

 
 

CAP DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS Previsions inicials Modificacions
Previsions 

definitives
Drets nets

% Drets / 

Previsions

Drets 

recaptats

Devolucions 

d'ingressos

Recaptació 

líquida

% Recaptació 

/Drets

Drets pendents 

de cobrament
Estat d'execució

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 363.961,93         -              363.961,93        106.502,20   29,26% 84.846,66    193,86      84.652,80 79,48% 21.849,40    257.459,73 -      

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 27.237.764,64    90.120,96   27.327.885,60   429.681,56   1,57% 117.983,94  6.548,75   111.435,19 25,93% 318.246,37  26.898.204,04 - 

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 100,00                -              100,00               -                0,00% -                -             0,00 -                100,00 -             

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 200,00                -              200,00               -                0,00% -                -             0,00 -                200,00 -             

8 ACTIUS FINANCERS 20.000,00           -              20.000,00          8.388,88       41,94% 138,88         -             138,88 1,66% 8.250,00      11.611,12 -        

9 PASSIUS FINANCERS 1.000,00             -              1.000,00            -                -                -             0,00 -                1.000,00 -          

Suma tota l  ingressos 27.623.026,57 90.120,96 27.713.147,53 544.572,64 1,97% 202.969,48 6.742,61 196.226,87 36,03% 348.345,77 -27.168.574,89  
 
 

II. Resum EXERCICIS TANCATS 
 

INGRÉS EXERCICIS TANCATS

% Cobraments 

sobre drets 

pendents

Sdo. inicial total drets 14.543.069,91
Modificacions saldo inicial -738,63

Drets anul·lats 0,00

Drets Cancel·lats 0,00

Drets reconeguts nets 14.542.331,28

Drets recaptats 1.530.924,95

Drets Pend. Cobrament 13.011.406,33 11,77%

 
 
 
 
 
 
 

III. Moviments i situació de tresoreria 

 
Ordinal Sdo. 1 gener Sdo. ant. període Ingressos Pag. Saldo Final

001 57000 CAIXA CCVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA GRAL 650.940,40 650.940,40 755.095,63 951.384,10 454.651,93

201 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORGT 260.151,69 260.151,69 37.137,55 341,16 296.948,08

202 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CULTURA 527.627,39 527.627,39 383.198,89 905.095,33 5.730,95

203 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ENSENYAM 418.692,76 418.692,76 209.283,15 492.573,61 135.402,30

204 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA FEDER 37.567,41 37.567,41 1.512,18 47,95 39.031,64

205 CAIXABANK, S.A. 770.009,54 770.009,54 2.955.199,91 2.857.471,25 867.738,20

206 BANKIA, S.A. 2.310.365,65 2.310.365,65 2.021.369,70 4.086.100,72 245.634,63

207 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S. 2.308,34 2.308,34 0,00 1.206,47 1.101,87

208 BBVA REBUTS DOMICILIATS 54.636,45 54.636,45 29.507,19 8.815,17 75.328,47

209 BCF PRESIDENT  BBVA 850.299,68 850.299,68 4.000.000,00 2.181.367,19 2.668.932,49

801 BCF GERENT BBVA 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

802 BCF TIC BBVA 0,00 0,00 12.489,18 7.489,18 5.000,00

803 BCF TRESORERIA BBVA 0,00 0,00 15.687,51 1.587,51 14.100,00

804 BCF REBUTS DOMICILIATS BBVA 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

805 BBVA PAG A JUSTIFICAR 0,00 0,00 1.580,88 404,20 1.176,68

806 BCF PRESIDENT BBVA FRANCESC COLOME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

901 FORMALITZACIÓ 0,00 0,00 2.082,97 832,89 1.250,08

TOTAL 5.882.599,31 10.430.144,74 11.494.716,73 4.818.027,32  
 
 

SALDO ANTERIOR ENTRADES SORTIDES SALDO

5.884.273,85 € 10.430.144,74 € 11.494.716,73 € 4.819.701,86 €

5.884.273,85 € 10.430.144,74 € 11.494.716,73 € 4.819.701,86 €

ARQUEIG A 31/03/2022

 
 
 



 
 
 

 

 
 

La diferència del saldo anterior de l’acta d’arqueig a 31/12/2021 i del saldo anterior període a 
31/03/2022, (1.674,54 euros), és deguda a l’ordinal 805 PAGAMENTS A JUSTIFICAR 
(600,00 euros) i a l’ordinal 901 FORMALITZACIÓ (1.074,54 euros). Quan es va fer el 
tancament de l’exercici de 2021 (05/04/2021) es va regularitzar. 
 
És el que s’informa als efectes escaients.”  
 
 
4. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost corresponent al segon trimestre 
de 2022. 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, de l’informe següent: 
 
“INFORME INTERVENCIÓ  
 
DONAR COMPTE AL PLE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL 
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL CORRESPONENT AL SEGON 
TRIMESTRE DE 2022 
 
 
ANTECEDENTS DE FET  
 
Atès que ha transcorregut el segon trimestre de l'any 2022, cal donar compte al Ple de l’estat 
d’execució del pressupost vigent i dels moviments de la Tresoreria produïts durant aquest 
període de temps. 
 
 
FONAMENTS DE DRET  
 

 L’article 207 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), estableix que la intervenció 
de l’entitat local ha de remetre al Ple, per conducte de la seva Presidència, informació de 
l’execució del pressupost i del moviment de la tresoreria, en els terminis i amb la 
periodicitat que el Ple estableixi.  
 

 Les regles 52 i 53 de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la 
Instrucció del model normal de comptabilitat local (ICAL) estableixen l’elaboració i el 
contingut mínim de la informació periòdica que s’ha de remetre al Ple.  

 

 L’Article 7 de les Bases del pressupost del Consell Comarcal. 
 
 
Tenint en compte la normativa esmentada, cal donar compte al Ple en la periodicitat que el 
mateix Ple determini  de l’estat d’execució del pressupost  amb el grau de detall que tot 
seguit s’especifica:  
 

d) Estat d’execució del pressupost de despeses de l’exercici corrent, per cada aplicació 
pressupostària. 

  

e) Estat d’execució del pressupost d’ingressos de l’exercici corrent, per cada aplicació 
pressupostària. 

 



 
 
 

 

 
 

f) Els moviments i la situació de la tresoreria. Consten a l’expedient relacionat  
 

S’annexa a la present proposta la informació i tot seguit, s’efectua detall resum de les dades 
pressupostàries: 
 

Despesa: 

 
 

III. Resum general per capítol EXERCICI CORRENT 
 

 
 

 
IV. Resum EXERCICIS TANCATS 

 
CONCEPTE IMPORT %

Pendent de pagar a inici 01/01/2022 11.280.383,11                               

Rectificacions 169.011,06 -                                    

Total obligacions 11.111.372,25                               

Pagament realitzats 2.072.101,40                                  18,65%

Pendent de pagar a final de 30/06/2022 9.039.270,85                                  81,35%  
 
 

Ingrés: 

 
IV. Resum general per capítol EXERCICI CORRENT: 

 

 
 
 

V. Resum EXERCICIS TANCATS 
 

INGRÉS EXERCICIS TANCATS

% Cobraments  

sobre drets  

pendents

Sdo. inicial total drets 14.501.531,28

Modificacions saldo inicial 0,00

Drets reconeguts nets 14.501.531,28

Drets recaptats 3.030.358,70

Drets Pend. Cobrament 11.471.172,58 26,42%

 
 



 
 
 

 

 
 

 
 

VI. Moviments i situació de tresoreria 

 
Ordinal Sdo. 1 gener Sdo. ant. període Ingressos Pag. Saldo Final Cte. PGCP

001 57000 CAIXA CCVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5700

200 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA GRAL 650.940,40 650.940,40 1.682.312,24 1.841.485,71 491.766,93 5710

201 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORGT 260.151,69 260.151,69 54.648,40 725,54 314.074,55 5710

202 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CULTURA 527.627,39 527.627,39 1.343.996,14 1.478.008,45 393.615,08 5710

203 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ENSENYAM 418.692,76 418.692,76 498.078,05 503.342,15 413.428,66 5710

204 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA FEDER 37.567,41 37.567,41 2.097,71 97,55 39.567,57 5710

205 CAIXABANK, S.A. 770.009,54 770.009,54 8.485.450,50 6.520.398,74 2.735.061,30 5710

206 BANKIA, S.A. 2.310.365,65 2.310.365,65 2.021.369,70 4.326.220,15 5.515,20 5710

207 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S. 2.308,34 2.308,34 10.000,00 2.473,89 9.834,45 5710

208 BBVA REBUTS DOMICILIATS 54.636,45 54.636,45 36.964,64 18.555,49 73.045,60 5710

209 BCF PRESIDENT  BBVA 850.299,68 850.299,68 4.000.000,00 2.320.585,48 2.529.714,20 5710

801 BCF GERENT BBVA 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 5751

802 BCF TIC BBVA 0,00 0,00 16.540,00 11.540,00 5.000,00 5751

803 BCF TRESORERIA BBVA 0,00 0,00 22.479,06 6.379,06 16.100,00 5751

804 BCF REBUTS DOMICILIATS BBVA 0,00 0,00 3.000,00 40,07 2.959,93 5751

805 BBVA PAG A JUSTIFICAR 0,00 0,00 7.039,88 6.739,88 300,00 5740

806 BCF PRESIDENT BBVA FRANCESC COLOME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5751

901 FORMALITZACIÓ 0,00 0,00 10.126,78 10.126,78 0,00 5570

TOTAL 5.882.599,31 5.882.599,31 18.197.103,10 17.046.718,94 7.032.983,47  
 
 
 

ARQUEIG A 30/06/2022 

    SALDO ANTERIOR ENTRADES SORTIDES SALDO 

5.882.599,31 € 18.197.103,10 € 17.046.718,94 € 7.032.983,47 € 

5.882.599,31 € 18.197.103,10 € 17.046.718,94 € 7.032.983,47 € 

 
 

 
És el que s’ informa als efectes escaients.”  
 
TRESORERIA 
 
5. Donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis que preveu 
la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per 
la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials (2n trimestre 2022). 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, de l’informe següent: 
 

“INFORME TRIMESTRAL DE TRESORERIA I/O INTERVENCIÓ SOBRE MESURES DE LLUITA 
CONTRA LA MOROSITAT DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL SEGON 

TRIMESTRE DEL 2022 
 
1.- Introducció i marc legal. 
 
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (LLCM), determina en 
el seu article quart l'obligatorietat de les Corporacions locals d'elaboració i remissió al Ministeri 
d'Economia i Hisenda d'un informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos per al 
pagament de les obligacions de cada entitat local. 



 
 
 

 

 
 

 
L’article 4 de l’esmentada Llei 15/2012 estableix l’obligació pels tresorers o , en el seu defecte els 
Interventors de les Corporacions locals d’elaborar trimestralment un informe sobre el compliment dels 
terminis previstos en la Llei del pagament de les obligacions de l’Entitat local, que ha d’incloure 
necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les que s’estigui incomplint 
el termini. 
 
 
2.- Dades corresponents al períodes de morositat. 
 
Per realitzar aquest informe s’han pres les dades de les factures pagades durant el trimestre de 
referència per part del Consell Comarcal que s’han comptabilitzat pel registre de factures del 
programa de comptabilitat. 
 

Factures pagades a data 30/06/2022 

 
Així doncs, durant el segon trimestre de l’exercici 2022 el Consell Comarcal del Vallès Oriental ha 
comptabilitzat un nombre de  528 pagaments de factures registrades per comptabilitat segons el 
quadrant següent: 
 

 
 
 

Factures pendents de pagament a d/ata 30/06/2022 

 
Durant el segon trimestre de l’exercici 2022 el consell Comarcal del Vallès Oriental ha comptabilitzat 
un nombre de factures pendents de pagament pel registre de factures al final del període segons els 
següents quadres. 
 
Aquests pagaments pendents es troben diferenciats d’acord amb la circular del Ministeri, en les 
classificacions sense import se suposa que no existeixen despeses i no apareixen reflectides. 
 



 
 
 

 

 
 

 
 
 
El període mig de pagament a proveïdors durant el present trimestre es: 
 
 

Códi entitat Entitat Rati operacions 
pagades 

Rati operacions 
pendents de 
pagament 

Període mitjà de 
pagament 
trimestral 

09-08-011-RR-000 Cm. Vallès Oriental (2,67) (4,68) (2,95) 

 
 

Interessos de demora pagats en el trimestre  

 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental no ha satisfet i/o pagat cap import en concepte d’interessos 
de demora pel període excedit entre el dia de pagament i el dia legalment establert.” 
 

 
31. Precs i preguntes. 
 
El president 
 
Aquesta intervenció es troba enregistrada al minut 1.24.53 de la videoacta. 
 
Ara passaríem als precs i preguntes, si hi ha alguna paraula? 
 
El senyor Marc Candela i Callado 
 
Aquesta intervenció es troba enregistrada al minut 1.25.06 de la videoacta. 
 
Faré 2 preguntes i el company Enric farà un prec, les meves dues preguntes, per un cantó 
en la línia de la intervenció sobre la moció que ha presentat la CUP, el que sí que voldria 
saber és el govern del Consell Comarcal quines gestions està fent amb Fem Vallès o quines 
gestions s’estan fent per seguir els debats o per participar en els debats que des de Fem 
Vallès fa uns anys enrera es van iniciar i com està aquesta situació. 
 



 
 
 

 

 
 

I en aquesta línia, i crec que el conseller de Mobilitat, que és el Juanma, quines iniciatives 
s’estan duent a terme des del govern del Consell Comarcal en pro de millorar la connexió 
amb transport  públic entre els dos Vallesos, si s’està fent alguna cosa, quines s’estan fent, i 
en la línia també de facilitar els bitllets integrats, de millorar els preus de la ciutadania del 
Vallès en general si també s’està fent alguna cosa, si s’està treballant i si no és així que en 
pensa el govern del Consell. 
 
El senyor Enric Gisbert i Tomas 
 
Aquesta intervenció es troba enregistrada al minut 1.26.32 de la videoacta. 
 
Volia plantejar un prec que de fet és la segona vegada que el faig, és respecte a la 
presencia de la Cambra de Comerç ens dos àmbits. Un seria el de la Taula Vallès Avança, 
que ja el vaig comentar i l’altre seria, no se exactament el títol, però en el govern del que 
respecte a tota la taula que s’està fent sobre la formació professional, en aquests dos 
àmbits. Només esmentar que igual que hi ha PIMEC, igual que hi ha una sèrie 
d’organitzacions, hi ha sindicats, no acabem d’entendre perquè a la Cambra de Comerç no 
se l’acaba d’empuxar perquè estigui en aquests òrgans de govern, està en taules de treball 
però no en òrgans de govern i, no se, només dir que la Cambra de Comerç té un potencial 
internacional i a nivell empresarial molt bo, no us llegiré tota la carta de la Cambra de 
Comerç, però sí estaria bé perquè és una reclamació que ens arriba de la Cambra de 
Comerç permanentment i que no entenen el fet que no estiguin en aquest òrgans de govern. 
 
El president 
 
Aquesta intervenció es troba enregistrada al minut 1.27.47 de la videoacta. 
 
Gràcies, comencem per on hem acabat. 
 
El senyor Jordi Manils Tavio 
 
Aquesta intervenció es troba enregistrada al minut 1.27.55 de la videoacta. 
 
Gràcies per la pregunta, la Cambra de Comerç té un conveni firmat fa molt pocs mesos amb 
el Consell Comarcal, el propi president del Consell Comarcal i el president de la delegació 
de la Cambra al Vallès Oriental, el senyor Jaume Aregall, el varen signar fa pocs mesos en 
presència del conseller que els hi parla i la relació és molt estreta, constant, diria no diària 
però pràcticament diària. Per tant, crec que aquesta intenció de fer veure que hi ha una 
baralla entre la Cambra i el Consell, no ha lugar. Crec que no ha lugar, i a més la relació que 
tenim amb la Cambra és tant propera que no li trobem sentit. El fet concret que vosté ens 
demana, la Cambra de Comerç forma part de la Taula Vallès Oriental Avança, forma part de 
tots els grups de treball que ha desitjat i forma part del plenari de la Taula Vallès Oriental 
Avança, com segur que vosté sap hi ha un acord de concertació nacional, una llei a nivell 
espanyol, que dictamina quines son les organitzacions representatives dels sectors 
econòmics, i en el cas sindical dictamina que els dos sindicats majoritaris son Comissions 
Obreres i la Unió General de Treballadors, i en el cas de les organitzacions empresarials 
dictamina, en el cas del Vallès Oriental, que son PIMEC i Foment, que en aquest cas és la 
UEI. I aquestes son les organitzacions que poden formar part del diàleg social segons la llei, 
ja està, per tant la comissió executiva de la Taula Vallès Avança, que està conformada 
seguint aquesta llei i a més és un òrgan paritari, com vosté coneix perfectament, entre 
l’administració pública i els agents privats, conté 8 representants de l’administració pública i 
8 dels agents privats, tal com s’estipula en qualsevol òrgan de diàleg social, i els 8 privats 



 
 
 

 

 
 

representen els 2 sindicats majoritaris i les 2 organitzacions empresarials majoritàries. Per 
tant, és que no és una decisió nostra, és el que diu la llei. 
 
El senyor Juanma Segovia Ramos 
 
Aquesta intervenció es troba enregistrada al minut 1.30.06 de la videoacta. 
 
Gràcies per la pregunta, jo li donaré la resposta per escrit molt més complerta que la que li 
puc avançar. Tinc l’oportunitat com a regidor de Mobilitat de l’Ajuntament de Granollers, com 
a conseller comarcal, també com a representant de la Federació de Municipis de Catalunya 
dins el Consell de Mobilitat de l’ATM, d’intentar participar a tots els debats. Intento no faltar 
mai però malauradament he de reconèixer que tinc la mateixa sensació o resultats que 
podem assolir que els companys que m’han precedit en aquesta responsabilitat en el 
Consell Comarcal, alguns han ostentat aquesta des de vostre grup aquesta responsabilitat 
que ara tinc jo i el resultat malauradament no ha estat el que esperàvem, i els hi hem 
reclamat, jo i els que hi han hagut abans, no hem tingut la capacitat de resposta pels 
diferents governs de la Generalitat o de l’estat, en assolir aquesta necessitat que tenim de 
millorar tant el transport públic com les tarifes. Portem 10 anys esperant la famosa T-
Mobilitat, que seria amb el que resoldríem tots els mals del país, concretament a nosaltres 
també. No crec que aquesta sigui la solució, els passos que ens van explicar des de 
mobilitat és que probablement tindrem a finals d’aquest any o principis de 2023 no pagarem 
menys d’aquest moment. Per això nosaltres hem sigut crítics i el que hem demanat sobretot 
és que ja que no pagarem menys, que no paguem més. I sino paguem més, sobretot que no 
es carregui sobre els ajuntaments. Però de la mateixa manera hem colaborat i hem 
participat activament al Consell Comarcal d’una manera molt dinàmica els tècnics i el territori 
en diferents reunions al PDI, al PBM, una altra cosa és el control que es faci, perquè durant 
12 anys no s’han reunit. Llavors, fem el que podem però tenim la poca influència, crec que 
totes les organitzacions de la nostra mida a l’hora d’aconseguir millores en la mobilitat. 
També li recordo, vostés ara mateix tenen la presidència del govern de la Generalitat, que 
aquesta és l’aposta d’infraestructura a més de rebaixes de tarifes també ens poden ajudar i 
destinar una part important del finançament del transport públic que ens permetria el que 
necessitem. També hem encetat reunions amb la PTP per mirar de muntar una taula de 
mobilitat del Vallès Oriental, que estigui conformada no només per Fem Vallès sinó per 
aquelles organitzacions que puguin aportar alguna cosa a la mobilitat de la nostra comarca i 
estem oberts a participar amb tothom, però no únicament amb un o un altre, amb totes 
aquestes entitats que puguin fer avançar la millora de la mobilitat en el nostre país i la nostra 
comarca en particular, perquè ara parlem molt de zones de baixes emisions, estem obligats 
a fer-les en ciutats de més de 20.000 habitants, però tinc molts dubtes que això pugui tirar 
endavant d’una manera que necessitem, però sino va acompanyada d’una proposta 
definitiva pel transport públic al nostre país no ens ensortirem. Jo no puc dir-li a un ciutadà 
que ve a la nostra ciutat a treballar que deixi el seu transport privat quan té la freqüència que 
té, quan té els números de viatges que té i que deixi el seu transport privat quan no té 
l’oferta que necessitaria. Farem un recull i al proper ple us farem per escrit aquesta resposta 
de totes les reunions que hem pogut participar i els resultats que hi ha hagut. 
  
El president 
 
Aquesta intervenció es troba enregistrada al minut 1.35.01 de la videoacta. 
 
Molt bé, moltes gràcies, completant el que deia el Juanma i el que deieu de Fem Vallès, 
nosaltres precisament, el gerent i jo mateix, quan s’ha iniciat una altra vegada tot el tema 
Fem Vallès, que s’ha tornat a iniciar i van reconèixer que van començar malament, hem 



 
 
 

 

 
 

estat, estem i cada vegada que ens criden, hi estem. Dit això, aixecaríem la sessió del 
plenari desitjant-vos unes bones vacances i aquells que esteu en festes majors, que les 
gaudim i que gaudiu molt d’aquests dies de vacances. 
 
 
S’aixeca la sessió a les vint hores i quaranta-cinc minuts, de la qual cosa, com a secretària 
accidental, dono fe, amb el vistiplau del senyor president. 
 
Document signat electrònicament. 
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